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Bakgrunn:

� Arthur Berg Reinertsen.
� Styreleder i Karde as og Tellu as
� 30 år + erfaring fra IT virksomhet
� Flere års erfaring fra innovasjonsprosjekter og med 

virksomhetsapparatet 

� Karde as og Tellu as
� www.karde.no

� 2003, 7 ansatte, 
� Fokus på interoperabilitet og IT løsninger som setter bruker i 

fokus. (Universell utforming, personalisering, m.m)
� Omsorgsteknologi – kognitive utfordringer.
� Generator av nye ideer, ta initiativ, prosjektledelse

� www.tellu.no
� 2006, 7 ansatte, vekst
� Teknologiutvikling
� Fokus på mobile løsninger
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Strategisk satsing.

� Finansiering og kunnskap utfordring for små
bedrifter.

� Strategi: 
� Benytte virkemiddelapparatet til å finansiere deler 

av utviklingen på våre fokusområder. 
� Ta egne initiativ og roller – arbeidspakke-, 

prosjektledelse. Arbeide faglig på fokusområdene.
� Samarbeid med andre helt nødvendig.

� Tilførsel av kunnskap
� Faglig
� Marked

� Ressurser 
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Erfaringer – administrativt.

� Krevende søknadsprosesser (som et anbud?)
� Sjansen til å lykkes?
� Som for mange anbud, søknadsfristen i 

forbindelse med ferien.
� Mulig å få litt støtte til jobben (PES)

� Krevende byråkrati
� Rapportering
� Evaluering

� Erfaring avgjørende viktig
� Øving gjør mester
� Bli med i et konsortium, bidra og lær.
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Erfaringer - økonomisk.

� Kunnskap om hele virksomhetsapparatet 
viktig og nyttig – støttemulighetene er 
mange. 

� Timeprisene er ok.
� Krevende Cash flow.
� Positivt bidrag dersom du allikevel skal gjøre 

jobben.
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Faglige erfaringer.

� Universiteter og forskningsinstitusjoner har 
mye å bidra med, men viktig å sikre at man 
får konkrete resultater for oss og ikke bare 
papers, etc., som er interessant for 
forskerne.

� Internasjonalt samarbeid med bedrifter 
tilfører mye.
� Bedre løsninger
� Markedskunnskap til og med markedskanal 
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Konklusjoner og anbefalinger.

� Artig, spennende og nyttig:
� Økonomisk
� Faglig
� Markedsmessig 
� Sosialt

� Krevende, men øving gjør mester. Derfor gå
med i et konsortium og bygg kunnskap og 
relasjoner over tid.
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Karde og Tellu sammen.

� Vi ønsker å kombinere kunnskapen vi har i 
de to selskapene og satser på:
� Samarbeid med Forget-me-not.
� Utvikling av produkter for mennesker med 

kognitive utfordringer.
� Sampo

� Lars Thomas, Riitta, Gro Marit, litt Arthur og Geir.

� Innovasjon Norge.
� Forprosjekt for å utvikle forretningsplan.
� OFU, IFU. Sammen med Geria og/eller andre. 
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Oppgave

� Hva bør vi satse på?
� Hva har du lyst til å bidra med? 
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