
Välkommen alla idébärare, 
innovatörer och företag inom hälsa 

och välfärd till en inspirerande heldag 
i Västerås den 27 maj!





Vare sig det handlar om att se en unik lösning på ett 
problem, att möta någon som kan ta ditt arbete och idéer 
längre eller att se det bländande ljuset av inspiration så 
behöver vi ta oss från en punkt till en annan.



SYFTET MED DAGEN
Vi vill ge dig möjligheten att ta ditt 
arbete, dina tankar och innovationer från 
en punkt till en annan. Ge dig redskap 
och kunskap om hur du kan testa din 
innovation i verkliga miljöer och hur 
du ökar dina möjligheter att göra affärer 
med kommuner. Du får även med dig tips 
och råd från aktörer som kan stötta ditt 
innovationsarbete.

ARRANGÖR
mistel är Västerås stads testbädd som är 
öppen för innovationer som syftar till 
ökad självständighet och välbefinnande 
hos äldre personer och personer 
med funktionsnedsättning, samt för 
innovationer som bidrar till en god 
kommunalt finansierad vård och omsorg.

mistel erbjuder skräddarsydda möten 
och tester med expertis inom kommunal 

vård och omsorg. Testbädden erbjuder 
även idébärare och innovatörer 
kunskapsseminarier och inspirationsdagar. 

INFORMATION
Självkostnadspris 500 kr. Fika, lunch samt 
viss dokumentation ingår i priset. 

Anmälan är bindande, men kan överlåtas.  
Antalet platser är begränsat.
Meddela ev. allergier.
Anmäl dig till mistel senast den 18 maj.

VAR OCH NÄR
Onsdag 27 maj 9.00–16.30
Aros Congress Center,  
Munkgatan 7, Västerås

mistels inspirationsdag. En dag för dig som kan bidra till 
utvecklingen av den kommunala vård och omsorgen eller som 
kan bidra till äldre personers självständighet och välbefinnande!

KLICKA HÄR FÖR 
ATT ANMÄLA

https://www.google.se/maps/place/Aros+congress+center/@59.609526,16.549235,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x465e613ea1b19555:0x239219bc8c6f652c
https://www.google.se/maps/place/Aros+congress+center/@59.609526,16.549235,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x465e613ea1b19555:0x239219bc8c6f652c
https://docs.google.com/a/careofhaus.se/forms/d/1bsLscooFWCVFCDFCNoFT4ZUg0XxsUEDPwYznjoPOpHo/viewform?c=0&w=1


FINANSIERINGSTORGET 
Västerås Science Park ger information kring vilka 
finansieringsalternativ som finns tillgängliga.
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KAFFE OCH REGISTRERING

FRÅN EN PROGRAMPUNKT TILL EN ANNAN

BENSTRÄCKARE OCH NÄTVERKSTID

LUNCH

FIKA

INLEDNINGSTAL
Eva Sahlén, direktör för Sociala nämndernas förvaltning,  
Västerås stad

MISTEL – MÖJLIGGÖR KONTAKT MED KOMMUNAL  
VÅRD OCH OMSORG
Finns det ett behov av din idé eller innovation? Västerås stads testbädd 
mistel berättar om sin verksamhet som hjälper dig att få svar på frågan.

KOMMUNAL VÅRD OCH OMSORG  
– SÅ FUNGERAR DET
Vem är din innovations användare och vem ska köpa den? 
Om du ser kommunen som din kund får du här värdefull kunskap om 
hur kommunal vård och omsorg är organiserad och fungerar. 

ARENAN FÖR HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSTEKNIK
Mälardalens högskola informerar. Vill du samarbeta med Mälardalens 
högskola? Kanske vill du utveckla en produkt eller tjänst tillsammans med 
forskare eller låta några studenter göra ett examensjobb kring något du 
vill veta mer om. Genom arenan får du hjälp att hitta rätt kompetens. 

HJÄLPMEDEL OCH INNOVATION
Hjälpmedelscentrum berättar om vad de erbjuder dig som innovatör: 
enklare behovsbedömning, guidning till användningsområde för din 
innovation, enklare teknisk bedömning samt information om  
CE-märkning och upphandling.

ALMI - INNOVATIONSRÅDGIVNING
Almi informerar om vad deras erfarna rådgivare kan stötta dig 
med i form av kontaktnät, finansiella verktyg och sin beprövade 
projektmodell.

NÄTVERKET FÖR HÄLSA OCH VÄLFÄRD
Västerås Science Park berättar hur de innovationsstödjande aktörerna 
inom Hälsa och Välfärd i regionen samarbetar för att underlätta för dig 
som idébärare eller innovatör.

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING
Lyssna till västeråsaren som vill placera en faluröd stuga på månen! 
Konstnären, entreprenören och innovatören Mikael Genberg 
inspirationstalar om att Våga! 
– Våga satsa, samarbeta och vara öppen för synpunkter!
Mikael Genberg är även känd för trädhushotellet Hotell Hackspett 
och sina undervattenshotell Utter Inn i Mälaren och Zanzibar 
undervattenshotell på Pemba.

AVSLUTNING MED FRÅGESTUND OCH MINGEL



OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR ELLER 
FUNDERINGAR KONTAKTA GÄRNA 

NÅGON AV MISTELS PROJEKTLEDARE:

Karin Hedberg  
karin.hedberg@vasteras.se

Elisabeth Kjellin  
elisabeth.kjellin@vasteras.se

 
www.mistelinnovation.se

Ett projekt inom Västerås stad.
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