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Til stede Anne Wiik Stamsø, Ingrid Grandum Berget, Rolf Heimdal, Christian Schibstedt-Larsen, Edrun
Olaisen, Steinar Skilhagen, Sissel Berit Hoell, Helge Grande, Hilde Petrikke Østlie, Halvor
Thomemesen, Espen Hoell, Berit Midtgaard, Geir Gjømle, Erik Eriksen, Julio
Gjester: Øyvind Midtgaard, Elin Thommesen, Birger Stamsø
Spisemøte: Husk påmelding
Tigris:
Christian:Har vært mentor for Ung Entreprenør i Porsgrunn. Han er meget entusiastisk
Erik: Programkomiteen har Jobbet med programmet og Erik tror det blir et bra program. Jørn Lier
Horst kommer hit 19 april

Dagens foredrag: IMATIS v/Morten Andresen
Morten er utdannet på NTH og startet
grundervirksomheten med Cardiac.
 I 2007 delte de selskapet, og Morten fortsatte med
IMATIS
 Tøffe tider i starten: vanskelig å komme inn i sykehussystemet. Journal-leverandørene, som allerede er
der, har stor innflytelse.
 Må starte med et lite prosjekt
 Viktig å ha gode alliansepartnere (HP i deres tilfelle)

Produkter og produktområder for IMATIS: http://www.imatis.com/imatis/products.html

Kopi av Mortens presentasjon ligger vedlagt her:

161116 MAn Imatis
no bamble.pdf

Gjennombrudd
 Kom inn ved nybygging ved St Olav i Trondheim. Hang på Telenor som var hovedleverandør av
datasystemene.
 Største prosjekt nå er i Australia: New Royal Adelaide.
o Her har de jobbet sammen med HP som har en kontrakt på 400 Mill
o I Australia har man helatuomatisert mottakelsen og hele personellflyten.
o Besparelser på opp til 30 40% ved at man slipper å vente på pasientene/legen.
Pasientene får med seg APPer hjem før de legges inn
 Nytt østfoldsykehus på Kalnes (mellom Moss og Fredrikstad).
 Gikk p egen hånd.
 Leverer ganske mye av infrastrukturen.
 Alt er integrert.
 Pasienten registrerer seg som på en flyplass og setter seg ned og venter til lege er ledig.
Prosess/logistikk
o Må kvittere for mottatte oppgaver. Personellet har pagere, eller de bruker bare smarttelefon
o Kan på denne måten følge status på alle oppgaver.
o Generer alle typer rapporter. For eksempel dokumentere når, og hvor lenge, en sykepleierne
er inne hos pasienten.
o Starter med sykepleierne, og så blir legene etter hvert involvert
Legevisitt. Pasientene delt i 3 grupper og legen besøker disse i flg rekkefølge:
o Pasienter med kritisk helsetilstand
o De som skal reise hjem i dag (endelig klarering)
o Den som uansett skal vente til i morgen med å reise hjem
Hvordan er det å starte en bedrift?
o Må ha penger tilgjengelig.
o Være gründer av natur og søke hjelp/råd av en erfaren mentor.
o Prof Asbjørnsen var både mentor og styreformann
o Lage ferdig et produkt slik at det kan selges – skaffe inntekter
o Tenk internasjonalt
o Vanskelig å drive med nisjeprodukter
o Kjernekompetansen til IMATIS er i grunnen styringssystemer for kompleks logistikk med
rollebaserte «spillere»
o Ca 50 stk i Porsgrunn utgjør kjernekompetansen. Forsøkt kjøpt opp, men Morten har
kontroll
o Skolesektoren og oppfølging av elever nevnt som et interessant område

