
 
 

Pressemeddelelse den 12. oktober 2017 

 

Landsdækkende konkurrence i velfærdsteknologi skudt i gang i Aarhus  

Otte velfærdsteknologier og hjælpemidler blev onsdag den 11. oktober nomineret i konkurrencen 

CareWare-Next. Deltagerne kommer fra hele landet og konkurrerer om CareWare-Next Iværksætterprisen 

og Idéprisen. Nomineringen giver ret til en måneds acceleratorforløb op til finalen i november.   

 
Og de nominerede er….  

 

Til CareWare-Next iværksætterprisen: 

Boblberg.dk: et digitalt, brugerdrevet sundhedsfællesskab, som hjælper med at skabe sociale relationer. 

Clean Wheels fra OOG Company: en kørestolshjulrenser til brug i hjemmet f.eks. efter en tur i skoven. 

Retinalyze: en screeningsmetode af et billede af øjet for diabetisk retinopati (ødelæggelse nethinde) der 

kan udføres uden specialister.  

WelfareTrack: en måler der sikrer en tilbagemelding om velfærdsteknologi gør gavn som det var tænkt. 

 

Til CareWare-Next idéprisen: 

Askapp: en platform, der vil tilbyde anonym og billig psykologhjælp. Matcher brugeren med en psykolog. 

Vulcur MedTech: et apparat, der via laserimpulser vil kunne behandle kroniske sår. 

HandicapPlan: en app til pædagogiske handleplaner og effektvurdering, der vil kunne inddrage den 

handicappede og familien. 

Manigrip: et multifunktionelt, interaktivt håndtag, som f.eks. gigtramte skal bruge til at holde om små 

hverdagsredskaber. 

 
Overraskelser i deltagerfeltet 

Ivan Kjær Lauridsen, velfærdsteknologichef i Aarhus Kommune, bemærker især en ny type deltagere i år. 

- Nogle af ideerne til CareWare-Next kommer fra kommunale medarbejdere, der ser et behov i 

hverdagen for at gøre nogle ting anderledes. De byder ind med enkle, intuitive løsninger på 

udfordringer i deres kommunale virkelighed. Det er nyt, og det er spændende. Jeg glæder mig til at 

se, om vi også får iværksættere ud af det, siger Ivan Kjær Lauridsen.  

 
 



 
 

Teknologi til gavn for alle 

Preben Mejer, formand for dommerpanelet, er generelt imponeret over niveauet i konkurrencen. Der er 

brug for alle gode ideer i fremtiden, understreger han.  

- Vores samfund er inde i en udvikling, hvor vi har brug for velfærdsteknologier. Vi kan ikke klare alle 

opgaver udelukkende ved varme hænder. Det er i borgernes, samfundets og vores alles interesse, at 

vi udvikler og tager de teknologiske løsninger til os. Her spiller en konkurrence som CareWare-Next 

en vigtig rolle, siger Preben Mejer.  

 
Intensivt forløb for de nominerede 

Nomineringen giver deltagerne adgang til et intensivt acceleratorprogram. Her bliver 

konkurrencedeltagerne knivskarpe på forretningsplan og præsentation. Deltagerne konfronteres med 

eventuelle svagheder i deres produkt. Og de lærer hvilke specielle krav, der er til dem som 

samarbejdspartner med - og leverandør til - det offentlige.   

  
Kontakt:  

Sussi Bianco, specialkonsulent CareWare-Next Konkurrencen M: 22 53 05 67, info@sussibianco.dk   

Ivan Kjær Lauridsen, velfærdsteknologichef Aarhus Kommune, M: 51 57 60 79, ijk@aarhus.dk  

Illustration til fri afbenyttelse. (Dommerpanelet fra venstre: Jesper Skov Rosenbrock, Bo Sejer Frandsen, 

Preben Mejer, Klaus Veng Kristensen, Ivan Kjær Lauridsen, Simon Skafdrup, Kirsten Rud Bentholm) 

 
Læs om de nominerede og dommernes begrundelse for valgene: 

http://www.carewareweb.dk/da/Innovation/CareWare-Next-Andet-halvaar-2017/De-nominerede-

efteraar-2017.aspx 

Læs om dommerne: http://www.carewareweb.dk/da/Innovation/CareWare-Next-Dommerne-

MentorTeam-2017.aspx   

   
Målet for CareWare-Next er at finde og støtte Danmarks bedste ideer og nye løsninger indenfor 

velfærdsteknologi. CareWare-Next vil være med til at skabe flere ideer, idémagere og stærke iværksættere. 

CareWare-Next har samlet et stærkt dommerpanel af folk fra både det private erhvervsliv og den offentlige 

sundhedssektor; folk med kompetencer og indsigt i hele kæden fra produktidé til succesfuld 

kommercialisering. Preben Mejer, iværksætter og ekspert i IT-trends, har fra begyndelsen for fem år siden 

været en del af dommerpanelet.  

 
Finaleevent CareWare-Next afholdes på Dokk1 i Aarhus tirsdag den 14. november 2017.  
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Her har dommerteamet netop udvalg de otte mest lovende ideer og løsninger indenfor Health &Care.  

Ansøgerne fra hele landet er først blevet vurderet skriftligt og derefter under et fem timer langt 

nomineringsmøde.  

 

Illustration til fri afbenyttelse. Dommerpanelet fra venstre: Jesper Skov Rosenbrock/ Handicare, Bo Sejer 

Frandsen/ ITforum, Preben Mejer/ NorthCap, Klaus Veng Kristensen/ Emento og MTIC, Ivan Kjær Lauridsen/ 

Center for Frihedsteknologi i Aarhus Kommune, Simon Skafdrup/ 3Part, Kirsten Rud Bentholm/ Teknologi i 

Praksis og DokkX: Sidste medlem af Dommerpanelet er fraværende: Kim Kjølhede/CAPNOVA 

 


