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LES MER PÅ NETT!
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KREFTBEHANDLING
På vei mot 
persontilpasset 
kreftbehandling

KLYNGESAMARBEID
Et kompetansemiljø 
for industriell innova-
sjon i Kongsberg

HORISONT2020
Norge med i 
verdens største 
forskningsprogram

Å møte en 
fremtid uten olje
Næringsminister Monica Mæland  (H) & 

kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H): 
- Regjeringen gir et løft til kunnskap, forskning og innovasjon.

Les om
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veien til en vellykket IP-strategi.

Fremtiden vil preges av stor innovasjon og en fortsatt  
rivende teknologisk utvikling. Det å sikre seg retten til 
å utnytte egen innovasjon er derfor viktig for bedriftens 
videre suksess. Konkurransen vil bli større og tettere, og 
patenter, design og varemerker vil spille en stadig 
større rolle.

Vi lever i en kunnskapsbasert verden og de immaterielle  
verdiene representerer kunnskap og «know-how» skapt  
gjennom forskning og utvikling, merkevarebygging, kreativ 
design og teknisk innovasjon. Immaterielle rettigheter (IPR) 

 
Beskyttelse kan oppnås gjennom copyright, varemerker, design, 
patenter eller til og med gjennom forretningshemmeligheter. 
Dermed vil bedriftens IPR konstant øke og bli en større og 
mer betydningsfull del av bedriftens verdier og strategiske 
ressurs. Dette fortjener derfor oppmerksomhet, fokus og en 
god strategi.

Ved å bruke og beskytte immaterielle verdier og ved å ha 
en god IP-strategi på plass, kan bedriften forhindre andre i å 
kopiere eller gjøre inngrep i deres teknologi, varemerker eller 
design. Dette vil gjøre at de konstant kan dra nytte av sitt  
monopol eller særpreg og kunne utvikle en strategisk posisjon 
i markedet. En IP-strategi vil bidra til bedre økonomisk vekst 
og en enklere håndtering av risiko i bedriften. En god  
IP-strategi vil øke muligheten for suksess i en utfordrende 
fremtid. En god IP-strategi vil også tiltrekke seg investorer  
og gi en bedre forhandlingsposisjon i forhold til konkurrenter 
og potensielle partnere og rettighetshavere.

Vi håper og tror at vår lidenskap for IP også vil motivere  
våre kunder til å se verdien og viktigheten av de immaterielle 
verdier, og å dermed gi disse den oppmerksomhet og  
prioritet de fortjener for å tjene som viktige verktøy for  
å kunne nå bedriftens mål og visjoner.   

Advokat, Partner og daglig leder i Acapo AS

Mediaplanets mål er å skape nye kunder
til våre annonsører. Gjennom interessante
artikler med høy kvalitet, motiverer vi våre
lesere til å handle. 

Vi hjelper våre lesere til å lykkes!

INNOVASJON OG FORSKNING NR. 2
FEBRUAR 2015
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UTFORDRINGER

VI ANBEFALER

Er du en endringsagent? - I så fall har 
du som James Bond rett til å drepe!

Vi lever i en spennende tid, - og dagens ledere skal ikke bare 
inspirere og levere resultater, de må også fornye og sikre 
bærekraftig innovasjon for fremtiden.

E
vnen til fornyelse, 
innovasjon og ska-
perkraft blir i økende
grad anerkjent som 
Norges viktigste 
konkurransevåpen. 
Ingen av oss kan 

forutsi fremtiden, men vi vet 
allerede at morgendagens vinne-
re vil være de virksomhetene som 
i størst mulig grad utnytter den 
energien som ligger i å implemen-
tere bedre løsninger raskere og 
smartere enn andre. 

Å utfodre status quo
For å få til dette er dyktige 
endringsagenter som tør å gå 

foran en forutsetning. Som leder 
blir det viktigere enn noensinne å 
utfordre status quo, utfordre dine 
medarbeidere og drepe den num-
mende fornøydheten med status 
quo som så ofte reduserer den 
skaperkraften og kompetansen 
som bor i dine medarbeidere. For 
oss som jobber med innovasjon 
hver dag fremstår skriften på veg-
gen stadig tydeligere og medfører 
at vi alle stilles overfor et funda-
mentalt valg; ønsker vi å bli end-
ringsagenter eller endringsofre? 

Flotte eksempler
Et av våre nasjonale fortrinn 
er den høye teknologiske for-

ståelsen i kombinasjon med vår 
rolle som innovative forbrukere. 

Flere ledende aktører går foran 
som fl otte eksempler på hvordan 
man kan ta ansvar og møte mor-
gendagens utfordringer i et mulig-
hetsperspektiv - som en endrings-
agent. Blant annet er DNV GL i ferd 
med å vokse frem som interna-
sjonal spydspiss i arbeidet med å 
snu klimakrise til nye muligheter. 
Den gamle celluloseprodusenten 
Borregaard ligger i front på en 
revolusjonering i bruk av skogen 
som den nye oljen, og både Tomra 
og Enviropac har inntatt interna-
sjonale lederposisjoner i sine 
respektive bransjer.

Innovasjon er fremtiden
I Innovation Forum Norway 
er vi opptatt av å heie frem de 

beste og fremme forståelsen for de 
verdiene som kjennetegner frem-
tidens innovasjons- og nettverk-
samfunn. En fremtid hvor din evne 
til å innovere i økende grad vil defi -
nere deg som leder! Via vårt part-
nerskap med endringsagentenes 
egen kanal, 3in.no, og nå i denne 
kampanjen som Mediaplanet på 
fl ott vis har tatt initiativet til, 
forsøker vi å vise frem det beste av 
det som skjer i Norge. Våre 500 eng-
asjerte medlemmer i over 90 av 
Norges ledende virksomheter vet 
at god inspirasjon, vellykket inno-
vasjon og ny innsikt oppstår i 
samspillet mellom forskning, 
næringsliv og samfunnet for øvrig, 

- og gode nettverk er en forutset-
ning for å få det til.

Et fremtidsrettet Norge
Vi er fremtidsoptimister og 
ser store muligheter for 

Norge til å ta en lederposisjon i 
arbeidet med å skape grønn og 
bærekraftig vekst og oppfordrer 
alle gode krefter til å bli med på en 
nasjonal diskusjon om hvordan vi 
best skaper en fremtid vi kan være 
stolte av å overrekke kommende 
generasjoner. Under Lerchendals-
konferansen i starten av måneden 
samlet store deler av Norges sam-
funnselite seg om et kamprop for å 
bygge et fremtidsrettet Norge. 
Budskapet fra konferansen var 
unisont - og en solid vitaminpille 
for oss som har jobbet med å skape 
endring i en årrekke.

De neste sidene er spekket med 
interessante artikler om hva som 
skjer på innovasjonsfronten i Nor-
ge – til inspirasjon og glede i en tra-
vel hverdag. Det er gledelig å se at 
både landets kunnskapsminister 
og næringsminister stiller seg opp 
på innovasjonsbarrikadene og vi 
lover å bidra som best vi kan.   

La oss sammen bidra til å snak-
ke frem de som satser, - heie dem 
frem, gi dem støtte på veien - og 
lede an i dugnaden for et smartere 
og mer innovativt Norge.

Lykke til som endringsagent og 
verdiskaper!

Morgendagens 
vinnere vil være 
de virksomhetene 
som i størst mulig 
grad utnytter den 
energien som ligger 
i å implementere 
bedre løsninger 
raskere og smartere 
enn andre.

Truls Berg
Managing partner, Digital Insight AS, 
Generalsekretær i Innovation Forum 
Norway & styreleder NorBAN, 3in, 
Inspirator og Movation
FOTO: DIGITAL INSIGHT

Tonje Leidland
Prosjektleder i Mediaplanet.
FOTO: EMMA WIRENHED

Jeg anbefaler å lese 
om Norge som 
romnasjon, og 
hvilken informasjon 
satellitter kan gi på 
side 16.
God lesning!

LES MER PÅ NETT!

INNOVASJONOGFORSKNING.NO



Velkommen til Regionale 
forskningsfond årskonferanse 2015

Suksesshistorier fra fondsregionene
Regionalisering av forskningsmidler
Innovasjon i offentlig sektor
Formidling av forskningsresultater
Paneldebatter
Diskusjoner

Regionale forskningsfond Hovedstadens skal utgjøre en forskjell!

Regionens overordna utfordringer Befolkningsvekst –Samferdsel Klimaendringer – vann & avløp  Utfordringer som egner seg til forskningsbaserte innovasjonsprosjekter Områder som har behov for ny kunnskap Komplementært til FR og andre nasjonale program / virkemidler

 27-28. mai, Oslo

www.regionaleforskningsfond.no/hovedstaden

Foto: NRK

Foto: NRK

Foto: NRK

www.investinor.no

Norges største 
ventureinvestor
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Les mer på www.etikkom.no

 Komité for medisin og helsefag – NEM

 Komité for naturvitenskap og teknologi – NENT

 Komité for samfunnsvitenskap og humaniora – NESH

 Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning  
– Granskingsutvalget

 Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige 
levninger – Skjelettutvalget

Våre oppgaver er å:
 fremme god og etisk forsvarlig forskning
 gi råd til forskere og myndigheter om forskningsetiske spørsmål
 arbeide for å gjøre forskningsetiske prinsipper kjent
 stimulere til debatt
 utvikle forskningsetiske retningslinjer

De nasjonale forskningsetiske komiteene  
  – rådgivende ressurser innen forskningsetikk 

Dette sier Helene Ingierd, se-
kretariatsleder for Den nasjona-
le forskningsetiske komité for 
naturvitenskap og teknolo-
gi (NENT). Forskning og sam-
funnsansvar er et av hoved-
temaene for arbeidet i De 
nasjonale forskningsetiske 
komiteene i år.

- Grunnen til at dette er rele-
vant nå, er nettopp erkjennelsen 
av at forskning og teknologiutvik-
ling blir stadig smartere, og sam-
tidig kan ha større konsekvenser, 
forklarer hun.

Alvorlige konsekvenser
- I det siste har utviklingen av kun-
stig intelligens skapt internasjo-
nal debatt. Den viser at kunstig 
intelligens kan ha stor nyttever-
di for samfunnet, men også at 
teknologien kan misbrukes og 
potensielt ha skadelige og irrever-
sible konsekvenser, sier Ingierd.

- Samfunnsansvar handler ikke 

bare om forskningens ansvar for 
å unngå skade, men også for at 
forskningen skal kunne komme 
samfunnet til gode. Forsknings-
etikk dreier seg jo ikke bare om 
selve forskningsprosessen, men 
også om følgene av og bruken av 
forskningen, understreker hun.

Ønsker samfunnsdialog
I EUs rammeprogram for forsk-
ning og innovasjon, Horizon 
2020, legger man sterk vekt på an-
svarlig forskning og innovasjon. 
Responsible research and inno-
vation (RRI) blir defi nert som «en 
prosess der alle samfunnsaktører, 
forskere, innbyggere, politikere og 
næringsliv samarbeider gjennom 
hele forsknings- og innovasjons-
prosessen, med sikte på å knytte 
resultater fra forskning og inno-
vasjon til verdier, behov og sam-
funnets forventninger».

Her er åpenhet, medvirkning og 
føre var viktige prinsipper. Målet 
er å engasjere fl ere aktører i sam-
talen om hvordan forskningen kan 
komme samfunnet til gode.

- Man ønsker å involvere sam-
funnet i en bred dialog om hvilke 
utfordringer man har og hva slags 
samfunn man ønsker seg, og være 
i forkant der, sier Ingierd.

- Dette er noe de forskningsetiske
komiteene ønsker å legge til rette
for, gjennom å arrangere åpne 
møter og skape debatt om etiske 
utfordringer ved forskning og 
teknologiutvikling.

Ikke etikkpoliti
Ingierd er opptatt av at komiteene 
ikke skal være et etikkpoliti, men 
heller skape rom for dialog med 
viktige forskningsaktører.

- Særlig ønsker vi å styrke 
dialogen om etikk med nærings-
livet, som står for veldig mye av 
forskningen og teknologiutvik-
lingen. De nasjonale forskningse-
tiske retningslinjene gjelder for 
all forskning som foregår i Norge, 
fremhever hun.

- Forskningens samfunnsan-
svar diskuteres stadig mer. 
Dette er et tema alle som driver 
med forskning og utvikling, før 
eller siden må reflektere over. 
Komiteene har forsknings-
etisk kompetanse som jeg tenker 
næringslivet vil kunne dra nytte
av. Vi kan bidra til å styrke etik-
ken i prosjektene deres, slik at den 
utgjør en integrert del og ikke bare
et pliktløp i siste runde, påpeker 
Ingierd.

ANSVARLIG 
FORSKNING 
OG INNOVASJON

NYHETER

Forskning og teknologiutvikling kan ha 
enorm betydning for våre liv, på godt og 
vondt. Da blir  forskningens samfunnsansvar viktig å 
diskutere, også for næringslivet.

Helene Ingierd
Sekretariatsleder 
i Den nasjonale 
forskningsetiske 
komité for natur-
vitenskap og 
teknologi (NENT) 
FOTO: TROND ISAKSEN/DE NASJONALE 

FORSKNINGSETISKE KOMITEENE
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Forskning skaper utvikling 
– hvis du deler den
UIT FOR OPEN ACCESS
uit.no/ub/oa

Farmasiprofessor 
Natasa Skalko-Basnet, UiT
Foto: Jon Terje Hellgren Hansen, Visualdays

En slik blodprøve vil kunne opp-
dage brystkreft, og den vil bidra 
til å redusere frekvensen av falske  
positive tester og overdiagnosti- 
sering.

Dette vil være svært fordelaktig 
for kvinner i lavinntektsland som 
ikke har tilgang på mammogra-
fi. Et laboratorium med standard-
utstyr er tilstrekkelig for å analy-
sere blodprøven, og blodprøvene 
trenger ikke avkjøling ved trans-
port.

Resultatet av denne blodprø-
ven vil også gjøre det mulig å skille 

mellom ulike stadier av brystkreft 
og den vil kunne være et supple-
ment i norsk kreftdiagnostikk.

Skal lisensieres
Det var i januar 2015 professor 
Lund fikk ERC-stipendet fra EUs 
forskningsråd, og tromsøprofes-
soren vil benytte stipendet til  
videre studier av testens egnethet i  
ulike scenarier, verifisere sikkerhe-
ten rundt bruken og gjøre de nød- 
vendige forberedelser.

Dette er andre gang Lund får 
forskningsmidler fra EU, forrige 
gang var i 2008 og han mottok 18 
millioner kroner. Da var det første 
gang European Reserach Coun-
cil (ERC), som er en del av EUs sy-
vende rammeprogram for forsk-
ning, delte ut sitt Advanced In-
vestigators Grant til en nordmann.  

Stipendet gis kun til de beste av de 
beste innen europeisk forskning.

Hadde visjoner tidlig
De forrige forskningsmidlene drei-
de seg om det samme prosjektet, 
men da i en tidligere fase der Lund 
undersøkte genene, da uttalte han:

- Et hvert gen har et uttrykk. Vi 
undersøker om disse uttrykkene 
kan ha betydning for risikoen for 
kreft. Kanskje kan genuttrykket 
benyttes i en diagnostisk test eller 
en tidlig test for å avsløre forsta-
dier til kreft. I stedet for mammo-
grafi, kunne man ha tatt en blod-
prøve, sa han.

Det er fruktene av dette arbei-
det som nå skal videreutvikles 
og etter hvert vil ideene settes i  
produksjon takket være den siste  
tildelingen.

Brystkreftdiagnose  
via blodprøve

Professor Eiliv Lund ved Universitetet i Tromsø har akkurat fått 
stipend fra det Europeiske forskningsrådet ERC for å videreutvi-
kle og kommersialisere en blodprøve som kan avsløre brystkreft.

Eiliv Lund 
Professor ved  
Universitetet i 
Tromsø
FOTO:BJØRN-KÅRE IVERSEN

NY METODE. - Kanskje kan genuttrykket benyttes 
i en diagnostisk test eller en tidlig test for å avsløre 
forstadier til kreft. I stedet for mammografi, kunne 
man ha tatt en blodprøve, sier professor Eiliv Lund.  
FOTO: WWW.COLOURBOX.COM

ANSVARLIG FORSKNING.. - Samfunnsansvar handler ikke bare om forsk-
ningens ansvar for å unngå skade, men også for at forskningen skal kunne 
komme samfunnet til gode, sier Helene Ingierd, sekretariatsleder for Den 
nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT).  
ILLIUSTRASJON: SIGNATUR 

LES MER PÅ  
INNOVASJONOGFORSKNING.NO
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EKSPERTPANEL

Hva mener du er de viktigste suk-
sesskriteriene for å lykkes med 
innovasjon?
Både endringsvilje, nysgjerrighet og 
kreativitet er nødvendige ingredienser. 
Det hjelper også med en dose galskap. 
Innovasjon handler som kjent om å 
utfordre det bestående, skape kontinuer-
lig forbedring og utnytte muligheter. 

Banebrytende teknologi, nye konkurren-
ter, forretningsmodeller, og ikke minst 
politiske føringer endrer spillets regler 
og medfører at mange bransjer våkner 
opp til nye konkurranselandskap. Det 
gjelder å tørre å satse i nye og uutforske-
de retninger. Vellykkede innovasjons-
prosjekter krever også struktur, kunn-
skap om «best pracsis» og utholdenhet. 
De beste jobber i tverrfaglige og kom-
plementære team og nettverk, og tester 
ut løsninger, konsepter og ideer - ofte i 
samråd med representanter for mål-
gruppen. 

Hvilke tre konkrete råd ville du gitt 
regjeringen for å gjøre Norge til en 
innovasjonsvinner?

1 Tjenesteproduksjon er Norges frem-
tid. Mens industrien er fl yttet til 

lavkostland, har vi heldigvis beholdt kre-
ativiteten og innovasjonsevnen innen 
konseptutvikling og design. Det er dette 
vi som nasjon må bygge videre på. Tjene-
steinnovasjon er ofte mer krevende enn 
produktinnovasjon, siden tjenester er 
immaterielle, heterogene, og ikke kan la-
gres. Vi må derfor skape et tettere samar-
beid mellom off entlig sektor, akademia, 
næringslivet og investeringsmiljøene.

2 I tillegg må vi styrke omstillingsev-
nen i norsk økonomi, slik at vi blir 

fl inkere til å utnytte mulighetene som 
oppstår. Kunnskapsdeling og teknologi-
utvikling vil sammen bidra til å fremme 
innovasjon, og er derfor bærebjelker i 
Norges satsning for økt konkurranse-
kraft.

3 Sist og ikke minst er det viktig at vi 
støtter opp under gründere i alle al-

dere som tør å satse, og at virkemiddelap-
paratet sammen med næringslivet bi-
drar til å heie frem disse.

Hva mener du er de viktigste 
suksesskriteriene for å lykkes med 
innovasjon?
Det grunnleggende for å lykkes er å ha et 
felles språk og forståelse av innovasjon. 
Vi trenger en bred tilnærming som betyr 
at både små (inkrementelle) og store (ra-
dikale) er viktige og alle former for inn-
ovasjon, ikke bare produktinnovasjoner, 
men marked, forretningsmodell, organi-
sasjon og tjenesteinnovasjon. I tillegg er 
det viktig å forstå at forskning er en kilde 
til innovasjon, ikke en innovasjon i seg 
selv.

De viktigste kildene til innovasjon er 
egen medarbeider og kunder og det er 
her bedriftene har det største potensia-
let. I Norge har vi to viktige fortrinn som 
vi må framsnakke og som gir oss et kon-
kurransefortrinn. For det første er lønns-
strukturen i Norge slik at høykompetent 
arbeidskraft er relativt sett billig sam-
menlignet med tilsvarende arbeidskraft 
i andre deler av verden, i tillegg til at en 
betydelig del av arbeidsstokken har høy-
ere utdannelse eller fagarbeiderkompe-
tanse. Dette sammen med «den norske 
modellen», som er måten vi har organi-
sert og samarbeider i arbeidslivet, er det 
som gir norsk næringsliv innovasjon og 
omstillingsevne.

Hvilke tre konkrete råd ville du gitt 
regjeringen for å gjøre Norge til en 
innovasjonsvinner?

1 Satse på å bygge ut fl ere fond i fond 
løsninger, gjerne på nordisk nivå, 

som kan utvikle kompetente kapitalmil-
jøer, samt porteføljen av verktøy som bi-
drar til at selskapene kommer raskt over 
«dødens dal».

2
Mitt andre forslag er å tørre å bruke 
den off entlige innkjøpsmakten til 

innovative innkjøp og etablering av et 
hjemmemarked.

3 Det siste er å sørge for at vi får til ras-
kere og mer læring rundt innova-

sjon i en norsk nettverksøkonomi, spesi-
elt tjenesteinnovasjon. Spre denne kunn-
skapen og stimulere til innovasjon i alle 
former og på alle områder, og ikke ensidig 
knytte innovasjon til forskningsdebat-
ten, fordi innovasjon er så mye mer.

Hva mener du er de viktigste suk-
sesskriteriene for å lykkes med 
innovasjon?  
For å drive innovasjon på helt nye om-
råder tror jeg det ofte kan være en for-
del at vi skiller dette ut fra løpende kjer-
nevirksomhet. Det er viktig å adressere 
disse prosjektene og sørge for at de har 
gode rammer for å realiseres. Vi har uli-
ke eksempler på hvordan vi har gjort det-
te i EVRY. Vi har opprettet en «Innovati-
on Lab» der vi også har Internships. Det-
te miljøet fi kk i oppgave å se hvordan vi 
kan bruke «Big Data» på en innovativ 
måte innfor bank og fi nans, og har kom-
met opp med et spennende konsept kalt 
Spendifi c. I tillegg er vi deleier i Appstax 
Technologies som utvikler og tilbyr en 
innovativ plattform for app-utvikling. 
Dette blir en slags «venture»-modell der 
innovasjon skjer i et frittstående selskap. 
I 2014  fi kk vi også innvilget 4 skattefunn 
søknader, noe som refl ekterer at vi også 
klarer å drive disse prosessene også i for-
retningen, og da spesielt når innovasjo-
nen er knyttet til utvikling på områder vi 
allerede er gode på. 

Hvilke tre konkrete råd ville du gitt 
regjeringen for å gjøre Norge til en 
innovasjonsvinner?

1 Det off entlige må bli en enda mer 
krevende og kompetent innkjøper 

som bestiller ønsket resultat og ikke 
kravspesifi serte løsninger. Det vil gi leve-
randørene mer rom for å tenke innova-
tivt og bidra til bedre og fremtidsrettede 
løsninger.      

2 Økt samarbeid mellom off entlige og 
private aktører for å løse samfunns-

utfordringer og ikke minst ta eksis-
terende løsninger i bruk.  

3 Kunnskapsløft på IKT. Regjeringen 
fi kk i 2014 en rapport, Damvad-rap-

porten, som viser at vi styrer mot et stort 
gap i IKT-kompetanse. Regjeringen må 
øke bevilgningene til fl ere studieplasser 
innenfor IKT-fag. 
mod tincidunt ut.

Hvor trykker skoen mest i din virk-
somhet - hva anser du for å være 
de største utfordringene?
Enoro lager markedsledende software for 
energibransjen. Vi har kunder over hele 
Europa med mer enn 400 installasjoner i 
10 land. Vi innoverer i dag sammen med 
våre kunder, men ser vi at vi fremover må 
bli fl inkere til å invitere inn våre partne-
re. Det er viktig å beskytte våre materi-
elle rettigheter og samtidig sikre at det 
skapes god innovasjon basert på våre 
løsninger. Vi har tilrettelagt for åpne 
standarder/grensesnitt på vår plattform, 
nettopp for å gjøre dette mulig. Vi må 
forstå våre kunders forretningsmessige 
utfordringer og utnytte de teknologiske 
trendene. 

Hvor trykker skoen mest i din virk-
somhet - hva anser du for å være 
de største utfordringene?
Vi er gode på å fi nne på ting og skape nye 
produkter og tjenester, og vi har et virke-
middelapparat som stort sett fungerer 
tilfredsstillende i oppstartsfasen. Samti-
dig er det forutsigbart og relativt enkelt å 
etablere en bedrift, samt å få de første til-
skuddene. Det som i dag er den største ut-
fordringen er tre forhold; å tenke indus-
trielt og stort nok, tilgang på nok kapital, 
og kompetanse i vekstfasen. Det er med 
andre ord mangel på nok kompetente ka-
pitalmiljøer med langsiktige fi nansiel-
le muskler. Trenden i Norden og Norge er 
at vi ofte går inn med for lite kapital i for 
mange selskaper, samtidig som det følger 
for lite kompetente eiere med kapitalen 
som kan dra og utvikle selskapet til å bli 
noe stort.

Hvor trykker skoen mest i din virk-
somhet - hva anser du for å være 
de største utfordringene?
 EVRY er ett stort selskap som leverer ett 
bredt spekter av produkter og tjenester til 
ulike bransjer. Vi må ha tempo i kroppen, 
følge de teknologiske trendene og satse 
på utviklingsområder som treff er fl ere av 
våre store markeder. Herunder områder 
som mobilitet, skytjenester og big data. 
Den teknologiske utviklingen går raskt 
og vi må rigge oss slik at vi klarer å identi-
fi sere og utnytter mulighetene som tek-
nologien gir. Vi må ha utviklingsmiljøer 
med høyt tempo, samtidig som vi ivare-
tar en solid operativ drift med høy kvali-
tet. Vi må organisere oss smart for å få til 
den gode balansen.  

Anders H. Lier
CEO, Enoro og styreleder, Innovation Forum Norway
FOTO: GEIR IVAR L. RAMSLI

Ivar H. Kristensen
Generalsekretær, Tekna
FOTO: TEKNA

Terje Mjøs
Konsernsjef , EVRY ASA
FOTO: CF-WESENBERG/KOLONIHAVEN.NO

Bjørn K. Haugland
Chief Sustainability Offi cer, DNV GL
FOTO:DNV GL

Hva mener du er de viktigste 
suksesskriteriene for å lykkes med 
innovasjon?
Det viktigste er å artikulere en god 
visjon for bedriften som gir retning 
og setter ambisjonsnivå. Deretter må 
en skape en åpen og inkluderende be-
driftskultur hvor alle ansatte kan bidra 
med ideer til forbedring og nyskaping. 
Kulturen må bygges rundt tydelige 
kjerneverdier og både innovasjon og 
bærekraft må være sentrale komponen-
ter i et slikt verdisett.  

Hvilke tre konkrete råd ville du gitt 
regjeringen for å gjøre Norge til en
innovasjonsvinner?

1 Vi må artikulere en tydelig visjon 
for hvor Norge skal være i 2030 og 

2050.
Visjonen må gi en tydelig retning inn i la-
vutslipp-samfunnet og tilrettelegge for 
at alle sektorer i samfunnet blir invitert 
til både å gi innspill og til handling. Det 
er viktig at det tilrettelegges for eff ektivt 
samarbeid mellom myndigheter, næ-
ringslivet og akademia for å drive inno-
vasjon som fører til utvikling av nye tje-
nester og løsninger på samfunnsutfor-
dringer. 

2 Vi må investere i et ledende utdan-
nelsessystem:

Kompetanse er avgjørende for å skape 
fremtidens arbeidsplasser og det er vik-
tig at vi setter klare ambisjoner for he-
le utdannelsesløpet fra barnehager til 
grunnskolen og videregående skoler. Bå-
de de teoretiske og yrkesfaglige linjene er 
viktig for å bygge fremtidens Norge.

3 Vi må investere i forskning og ut-
vikling:

Overgangen til lavutslipp-samfunnet re-
presenterer enorme muligheter for en 
rik nasjon som Norge. Kombinert med 
en rivende teknologiutvikling vil denne 
overgangen skape nye samfunnsstruk-
turer og forretningsmodeller. Norge kan 
gjøre omstillingen fort og være en pilot 
for resten av verden. Dette vil gi norske 
bedrifter et godt hjemmemarked og økt 
konkurransekraft globalt. 

Hvor trykker skoen mest i din 
virksomhet - hva anser du for å 
være de største utfordringene?
Vi er 16000 høyt utdannede medarbeide-
re i 107 land som jobber innen mer en 20 
industrisektorer. En global kompetanse-
base av denne kaliberen med mange uli-
ke kulturer, industrier og fagdisipliner 
representerer en enorm innovasjons-
kraft. Vår utfordring er å omsette det-
te fortrinnet for å ta markedsposisjoner 
med nye tjenester som både gir verdi for 
våre kunder og bidrar positivt til sam-
funnet forøvrig.  
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INSPIRASJON

Persontilpasset kreftbehandling 
er for så vidt ikke noe nytt, det nye 
er at vi er i ferd med å skreddersy 
behandlingen bedre enn før. Når 
presisjonsnivået på behandlingen 
blir høyere, blir også sannsynlig-
heten for effekt høyere, og risiko 
for overbehandling mindre. Vi er i 
starten på en spennende utvikling, 
sier Gunnar Sæter, professor og  
leder ved Institutt for Kreft-
forskning ved Oslo Universitets- 
sykehus.

Skal knekke kodene
– Svulstens egenskaper varierer fra 
svulst til svulst, og det handler om 
å individualisere behandlingen 
mot de unormale mekanismene 
hos den enkelte svulst. Kunnskaps- 
økningen på dette området har 
vært enorm de siste årene, og 
vil prege fremtidens behand-
ling. Det handler om å knekke de  
genetiske kodene som gjør at kreft- 
cellene unnslipper kontrollen som 
holder vevet i balanse. Det dreier 
seg ikke bare om behandling, men 
også om å avstå fra den hvis den 
har liten mulighet for å lykkes, i 
tillegg til individuell diagnostise-
ring og oppfølging, sier Sæter.

Det pågår allerede forsknings- 
prosjekter for flere svulsttyper, der 
den kliniske utprøvingen av nye 
medikamenter i økende grad er  
basert på de nevnte individuelle 
karakteristika for svulsten. I noen 
tilfelle er dette blitt del av rutine-
behandlingen. Medikamenter som 
er målrettet dose for dose er kost-
bare, men for samfunnet kan dette 
være lønnsomt fordi det gir en  
bedre effekt. Det er dessuten mer 
skånsomt for pasienten, og bivirk-
ningene er ofte mindre enn ved 
bruk av tradisjonell cellegift, ifølge 
Sæter. Han legger til at det også 
er aktuelt med kombinasjonsbe-
handling med målrettede medika-
menter, immunterapi eller med 
tradisjonell cellegiftbehandling.

På tvers av institusjoner
– Tar du en gitt svulstprøve, kan det 
være flere tusen genforandring-
er i svulsten. Det er en ekstremt 
komplisert oppgave å forske seg 
frem til hvilke av disse som er av-
gjørende for svulstens vekst og 
spredningstendens. Selv om vi nå 
er i gang med forskningsprosjek-
ter, ønsker vi å initiere et større  
prosjekt som inkluderer flere  

kliniske utprøvinger der vi sys-
tematisk tester nye, målrettede 
medikamenter. Det bør være lands-
dekkende, og fordi den individ- 
uelle svulstprofilen er viktig, vil 
pasientgruppene da bli små. Det 
innebærer et større antall studier 
på tvers av institusjoner, noe som 
er svært kostbart, sier Sæter.

Forutsigbar finansiering
Prosjektet vil forhåpentligvis  
inkludere et nordisk samarbeid, 
der pasientene kan delta i studier 
på tvers av landegrenser. ”Nordic  
Nect”, et nordisk nettverk for tidlige 
kliniske kreftstudier, er aktuell 
som samarbeidspartner. Til det-
te er det behov for en forutsigbar 
og enkel finansieringsmodell, slik 
at pasienter og pårørende kan rei-
se på kort varsel. Et godt samar-
beid med legemiddelindustrien, 
som utvikler de aktuelle medika-
mentene, er også nødvendig. Ved å  
benytte seg av en teknologi som 
skal gi bedre biologisk forståelse 
av hva som skjer i selve svulsten, 
er Gunnar Sæter sikker på at det 
skal bli mulig å angripe nøkkelme-
kanismene i den enkelte svulst i 
fremtidens kreftbehandling.

PÅ VEI MOT 
PERSONTILPASSET 
KREFTBEHANDLING

– Persontilpasset kreftbehandling vinkles mot den  
individuelle svulstens biologiske egenskaper, og er dermed ikke  

bare bestemt av krefttypen pasienten har.

Vi ønsker å initiere 
et større prosjekt 
som inkluderer 
flere kliniske  
utprøvinger der vi 
systematisk tester 
nye, målrettede 
medikamenter.

Gunnar Sæther
Professor og leder ved Institutt for Kreft-
forskning ved Oslo Universitetssykehus.
FOTO: OSLO CANCER CLUSTER

BEDRE BEHANDLING. Når presisjonsnivået på behandlingen blir høyere, 
blir også sannsynligheten for effekt høyere, og risiko for overbehandling 
mindre. FOTO: ISTOCK

FORSKNINGLES MER PÅ  
INNOVASJONOGFORSKNING.NO

Kun en fjerdedel av lønns- og 
driftsbudsjettet ved Institutt 
for Kreftforskning kommer fra 
Oslo Universitetssykehus sitt 
interne budsjett. Antall  
artikler og doktorgrader fore-
gående år influerer på syke-
husets samlede interne midler 
til forskning. Øvrig finansiering 
søkes per prosjekt fra  
eksterne kilder i konkurranse 
med andre institusjoner. En 
slik delt finansiering er  
vanlig internasjonalt. De  
viktigste offentlige og private 
eksterne konkurranse- 
utsatte kildene for norsk  
kreftforskning er:

Finansiering av 
kreftforskningen 
i Oslo

Helse Sør-Øst  
Offentlige midler til forskere 
og til driftsmidler på enkelt-
prosjekter etter individuell 
søknad.

Norges Forskningsråd 
Gir midler til utstyr og også 
mer langsiktig finansiering av 
større samarbeidsprosjekter 
av høy internasjonal kvalitet 
innen mange fagfelt (Sentra 
for Fremragende Forskning og 
Sentra for Forskningsbasert 
Innovasjon).

Kreftforeningen 
Basert på innsamlede midler 
og gaver gis betydelig støtte 
til individuelle forskere og til 
driftsmidler på enkeltprosjek-
ter etter individuell søknad.

K.G. Jebsen-Stiftelsen 
Gir støtte til større  
samarbeidsprosjekter av høy  
internasjonal kvalitet innen 
mange fagfelt (Jebsen- 
sentra).

Radiumhospitalets Legater 
Gir støtte fra gave- og  
testamenterte midler til  
utvalgte forskningsprosjekter 
ledet fra Radiumhospital- 
miljøet.

Universitetet i Oslo 
Støtter finansiering av utstyr 
etter utlysning og gir støtte til 
akademiske stillinger.

EU-midler 
Betydelig støtte til store  
europeiske samarbeids- 
prosjekter der norske 
forskningsgrupper kan  
delta. Har til nå hatt relativt 
beskjeden betydning for norsk 
forskningsfinansiering  
sammenlignet med  
beløpet Norge bidrar med til 
EUs forskningspott.

Legemiddelindustrien 
Finansierer kliniske studier i 
utviklingen av nye medi- 
kamenter. Støtter og/eller gir 
legemidler også til forsker- 
initierte prosjekter.
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Genforskning for bedre persontilpasning 
av kreftbehandling  Av Hege Giercksky Russnes og Rolf Skotheim

Kartlegging av genskader

Kartlegging av genvariasjon i kreftceller

fra svulster gjøres nå i økende grad 

med mål om å tilpasse behandling 

for den enkelte pasient. Mange 

forskningsgrupper verden over 

kartlegger DNA (arvestoff et) fra 

kreftprøver for bl.a. å fi nne hvilke gener 

som er endret (mutert), om disse er 

knyttet til spesielle typer kreft eller 

om de kan forutsi utfall av visse typer 

behandling. Dette er grunnleggende 

kunnskap som er helt nødvendig for 

å kunne etablere mer persontilpasset, 

målrettet kreftbehandling. Institutt for 

Kreftforskning ved OUS  bidrar til slik 

kartlegging i fl ere kreftformer bl.a. som 

deltakere i det Forskningsrådsfi nansierte 

Norsk kreftgenomikk-konsortium 

(kreftgenomikk.no).

Hver gang en celle deler seg må også 

alt arvestoff et kopieres nøyaktig. Noen 

ganger oppstår det endringer som 

ikke repareres (mutasjoner), og slike 

forandringer kan i ytterste konsekvens 

medføre at en celle vokser uhemmet 

og kan utvikles til en kreftsvulst. 

De fl este kreftceller har mange 

mutasjoner. Noen av disse ødelegger 

viktige kontroll-mekanismer i cellene 

og kan kalles ”sjåfør-mutasjoner”, 

andre mutasjoner påvirker ikke cellene 

og betraktes som ”passasjerer”. Ved å 

studere RNA-molekyler (som sier noe 

om hvilke proteiner cellen kan danne) 

fra de samme svulstene kan vi enklere 

skille mellom sjåfør og passasjermutasjoner. 

Bare mutasjoner som også oversettes 

til RNA vil kunne gi proteiner som 

gjenspeiler mutasjonen. Behandling 

rettet mot slike endrede proteiner 

kan ramme kreftceller mer enn friske 

celler og betegnes som ”målrettet” 

behandling, og DNA, RNA eller 

proteinendringer som kan måles kalles 

for ”biomarkører”. Dette er bakgrunnen 

for at kartlegging av DNA, RNA og 

proteiner i økende grad vil kunne 

bidra til å skreddersy behandling for 

den enkelte kreftpasient.

Dessverre er det fremdeles bare et 

begrenset antall gener der funn av 

mutasjoner vil påvirke behandlingsvalget, 

og for mange kreftpasienter fi nner vi 

ingen slike mutasjoner i svulstvevet. 

Det er her våre prosjekter kommer 

inn. Vi studerer arvemateriale fra 

kreftprøver fra pasienter for å fi nne nye 

biomarkører. Blant annet har vi funnet 

fl ere genendringer i både DNA og 

RNA fra tarmkreft. Disse bruker vi som 

utgangspunkt for å utvikle forbedrede 

tester for å oppdage tarmkreft tidlig 

i sykdomsforløpet, og noen av disse 

genforandringene kan også bidra til 

å utvide settet med gener som er 

informative for behandlingsvalg.

Celle-til-celle variasjon og 

motstandsdyktige celler

Mange svulster kan ha mutasjoner 

som bare er tilstede i noen av cellene 

(celle-til-celle variasjon; heterogenitet). 

Heterogenitet kan forklare at hos noen 

pasienter vil enkelte celler ikke svare på 

behandling. Kreftceller som overlever 

behandling kan føre til tilbakefall for 

pasienten og eventuell spredning av 

sykdommen via karsystemet til andre 

deler av kroppen (metastaser).

I fl ere forskningsprosjekter ved vårt 

institutt kartlegger vi nå genforandringer 

både i den opprinnelige kreftsvulsten 

(primærsvulsten) og i metastaser 

fra samme pasient. Dette vil kunne 

identifi sere biomarkører som ”sladrer” 

om den enkeltes svulsts evne til å spre 

seg på sikt. Målet er å ha kunnskap om 

hvilke genforandringer vi er nødt til å 

lete etter i svulster før de har spredt 

seg for å kunne gi enkelte pasienter en 

mer aggressiv og målrettet behandling.  

Noen ganger har cellegrupper 

i ulike områder i svulsten forskjellige 

genforandringer. Ved prostatakreft er 

det ofte fl ere svulster til stede allerede 

når kreften oppdages. Vi forsker derfor 

nå på i hvor stor grad ulike svulster 

innad i samme prostata deler de 

samme genforandringer. Å kjenne 

til denne heterogeniteten vil være 

nødvendig for å vite om mer gentilpasset 

kreftbehandling må ta utgangspunkt i 

alle enkeltsvulstene, eller om det holder 

å undersøke bare én bit fra én svulst.

De teknologiske nyvinningene det siste 

tiåret har gjort det mulig å hente ut én 

og én celle fra svulstvev og analysere 

dem helt ned til minste detalj. Dette er 

tidkrevende og kostbare studier, men 

ved brystkreft ser det ut til at enkelte 

svulster har stor celle-til-celle variasjon 

når det gjelder mutasjoner, mens andre 

har mindre. For de mest heterogene 

svulster kan det i fremtidig diagnostikk 

være viktig å lete ekstra nøye etter 

celler som kan ha spesifi kke mutasjoner 

(biomarkører). En annen tilnærmingsmåte 

vi arbeider med er å fi nne kreftceller 

og/eller biter av både DNA og RNA 

fra ødelagte kreftceller i blodprøver 

fra pasienter. Slike skreddersydde 

blodtester håper vi kan bidra til å påvise 

på et tidlig tidspunkt at behandling ikke 

virker eller at sykdommen har kommet 

tilbake. Dette vil gi kreftlegene mulighet 

til å skifte behandlingstaktikk på et tidlig 

tidspunkt, forhåpentligvis med større 

mulighet for å stoppe videre spredning 

av sykdommen.

Betydning av genmutasjoner for 

behandling av ulike typer kreft

Et gen som har betydning for 

kreftcellene i én krefttype er ikke 

nødvendigvis like viktig i en annen. 

De fl este kreftceller “husker” hvilken 

type vev de oppstod fra, og cellene har 

en ulik sammensetning av proteiner og 

andre molekyler. Dette mikromiljøet 

kan ha mulighet til å dempe eller 

stimulere feil som skyldes mutasjoner. 

For å vite hvilken betydning ulike 

mutasjoner har for behandling gjøres 

det tidkrevende prekliniske studier; enten 

med bruk av cellekulturer eller andre 

modellsystemer. Slike studier er også 

med på å defi nere biomarkører og er 

viktige å gjøre før man prøver nye 

behandlingsstrategier på pasienter. 

Å prøve ut nye (inkludert målrettede) 

medikamenter er krevende; i tidlig 

fase må man ha nøye overvåkning av 

bivirkninger samtidig som man må se 

om medikamentet kan gis i doser sterke 

nok til å forvente eff ekt hos pasienter. 

Medikamenter som kan godkjennes til 

videre uttesting blir brukt i kontrollerte 

kliniske studier. En rekke nystartede 

studier sørger nå for å ta blodprøver 

samt vevsprøver fra svulstvev før og 

under behandling og karakteriserer 

deretter genskadene. Slik kan man 

fi nne ut om en biomarkør fungerer 

som verktøy for å fi nne pasienter 

som har eff ekt av en gitt behandling. 

En annen type klinisk studie er 

eksemplifi sert ved den 

Forskningsrådfi nasierte studien 

“MetAction” (http://ous-research.no/

home/institute/news/12467). Her tar 

man vevsprøver av kreftsvulster 

som har spredt seg, og leter etter 

mutasjoner. Dersom man fi nner 

mutasjoner som er etablert som 

biomarkør for et medikament, kan 

pasienten i noen tilfeller tilbys en 

målrettet behandling.

 Forskerlinjestudent Arne V. Pladsen og postdok Marthe Løvf ved instrumentet som 
kan kartlegge alle genforandringer i en kreftprøve. 
Fotograf: Daniel Nebdal

 Skjematisk fremstilling av spredningsprosessen av kreftceller med forskjellige 
egenskaper. Genanalyser av celler og/eller DNA fra blodprøver kan bli et viktig verktøy 
ved behandlingsvalg.
Laget av Ellen Tenstad
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Vi kommersialiserer kreftforskning

www.radforsk.no

Anders Tuv og Jónas Einarsson i Radiumhospitalets Forskningsstiftelse

Kontakt: at@radforsk.no  //  je@radforsk.no

I nær 30 år har Radiumhospitalets
Forskningsstiftelse investert i, og
utviklet kreftbedrifter.

Stiftelsens portefølje: Algeta (exit),
Nordic Nanovector, Oncoinvent,
GemVax (exit), Targovax, Ultimovacs,
Vaccibody, Nextera, Photocure,
PCI Biotech og Biomolex.

Jónas Einarsson har jobbet for  
Radiumhospitalets Forsknings-
stiftelse i 15 år, og har turt å tenke 
hårete mål og våte drømmer fra 
starten. Han har slett ikke vært 
alene, og etter hvert begynte det å 
løsne. Radium- og Rikshospitalet 

ble slått sammen i 2005, og tanken 
om å bygge en innovativ næring 
basert på fremtidens kreftfors-
kning ble realisert. Oslo Cancer 
Cluster ble etablert som en del av 
Radiumhospitalets Forsknings-
stiftelse, ifølge direktør Einarsson.

Kraftsenter for kreft
– Vi var den første nærings-
klyngen i Norge innen helse, 
og drømmen var å samle mil-
jøet rundt innovativ kreftfors-
kning fysisk i det som etter hvert 
ble en innovasjonspark. Så kom 
ideen om å integrere miljøet 
ved Ullern videregående skole i 
næringsklyngen, for på den måten 
å slå et slag for utdanning av frem-
tidens forskere og entreprenører. 
Etter et løp på 5-6 år med planer,  
reguleringer og realisering, gleder 

vi oss til å åpne innovasjonsparken 
24. august, sier Einarsson.

Og det er all grunn til å glede 
seg. Innovasjonsparken blir på  
36 000 m2, og Oslo Cancer Clusters  
bedrifter vil kunne utvikle seg i 
et av verdens fremste kreftforsk-
ningsmiljøer ved Oslo Univer-
sitetssykehus, Kreftregisteret,  
Radiumhospitalets Forsknings-
stiftelse, Institutt for Kreftforsk-
ning og Ullern Videregående skole. 
Det er enkelt å se for seg formidable  
synergieffekter i et slikt fagmiljø.

Unik konstellasjon
– Visjonen er å skape Europas mest 
attraktive, forskningsbaserte  
industriklynge innenfor innova-
tiv, biomedisinsk kreftdiagnos-
tikk og behandling, som igjen vil 
redusere tiden for utvikling av nye  

legemidler og diagnostikk. Kon-
stellasjonen er unik på verdens- 
basis, ikke minst samarbeidet med 
Ullern videregående skole, der 
elever og lærere kan få hospitere 
i bedrifter i verdensklassen, sier  
Einarsson.

Solide eiere på plass
Innovasjonsparken vil koste cirka 
én milliard kroner, og finansiering 
og solide eiere er på plass. Initi-
ativet er privat, og samarbeidet 
med myndighetene godt. Aksjo-
nærer er OBOS Forretningsbygg,  
Utstillingsplassen Eiendom, SIVA 
Eiendom Holding, Industrifinans, 
Oslo Cancer Cluster og Radium-
hospitalets Legater. Prosjektet 
blir sett på som et mønster for hva 
man kan få til med et langsiktig, 
målrettet arbeid.

Fra drøm til virkelighet

NYHETER

Fra norsk forskning  
til helseteknologi i  
verdensklasse
Norge investerer over 8 
mrd kroner på helse- 
forskning hvert eneste år 
og er gode til å utvikle ny 
helseteknologi. Dette er 
en betydelig kunnskaps- 
investering som Norge 
bør anvende til å lage  
helseløsninger i verdens-
klasse.

I 2035 vil 45 % av befolkningen 
i Norden være 60 år eller eld-
re. Parallelt rammes stadig fle-
re av kroniske sykdommer.  
Nedgang i pris og tilgang på olje 
vil bety at også Norges helsesys-
tem blir satt under økonomisk 
press. For å opprettholde et bære-
kraftig helsesystem, som setter  
pasientens liv og helse i fokus, er 
vi nødt til å utvikle, teste og ta i 
bruk nye teknologiske løsninger 
som kan monitorere, diagnos-
tisere, behandle og følge opp  
pasienter på en kvalitativ og en 
kostnadsmessig effektiv måte.

Et stort fortrinn
Norge har med sine store 
forskningsinvestering, gode  
pasientdata, teknologiske ut-
vikling, høye kvalitet på helse- 
tjenester og en kultur for tidlig 
å teste og ta i bruk ny teknologi, 
et stort fortrinn når det gjelder  
utvikling av helseteknologi som 
det også er et stort behov for  
globalt.

Bidrar til verdiskaping
Oslo Medtech er en nærings-
klynge som gjennom å skape 
samarbeid mellom forskning, 
næringsliv, sykehus, kommu-
ner og investorer utvikler helse- 
teknologiske produkter og  
tjenester i verdensklasse, som 
bidrar til innovasjon og verdi-
skaping i Norsk helseteknologi-
næring.

Når Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark (OCCI) åpner til høsten går  
en stor drøm i oppfyllelse. En drøm om å skape Europas mest attraktive miljø  
innenfor innovativ, biomedisinsk kreftdiagnostikk og behandling til beste for 

fremtidens kreftpasienter.

SKAPER MULIGHETER.  Innovasjonsparken blir på 36 000 m2, og Oslo Cancer Clusters  
bedrifter vil kunne utvikle seg i et av verdens fremste kreftforskningsmiljøer ved Oslo  
Universitetssykehus, Kreftregisteret, Radiumhospitalets Forskningsstiftelse, Institutt for 
Kreftforskning og Ullern Videregående skole. ILLUSTRASJON: DARK ARKITEKTER

Jónas Einarsson
Administrerende direktør,   
Radiumhospitalets Forskningsstiftelse
FOTO: TOMMY ANDRESEN/RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE 

FOTO: NYE BILDER/OSLO CANCER CLUSTER



Inven2 AS er et aksjeselskap eid av Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. 

Vår visjon er å gjøre forsking til samfunnsnytte gjennom å bruke kommersielle drivkrefter.

INNOVASJON I VEKST
Antall innmeldte ideer har økt 

med 20 % det siste året.

MILLIARDVERDI
Vår selskapsportefølje har nå en verdi 

på 2,1 milliarder kroner og antall 

kommersialiseringer øker.

PRIVAT KAPITAL
Våre selskaper hentet i fj or inn 

662 millioner i privat kapital.

2012

2013

2014

Inven2 utvikler kunnskapsbasert næringsliv basert på grensesprengende teknologi.

VAKSINETEKNOLOGI IMMUNTERAPI

ALZHEIMERS LYMFEKREFT

195 215 260 26 38 52

2012

2013

2014

OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK OG INKUBATOR

Et kraftsenter for innovativ kreftbehandling

Sommeren 2015 åpner Oslo Cancer 
Cluster Innovasjonspark, som integrerer 
Ullern videregående skole. Målet med 
Innovasjonsparken er å bidra til å utvikle 
framtidas kreftbehandling raskere enn i 
dag, og samtidig skape et ledende miljø 
for forskning, industri og utdanning  
innen kreft.

Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark er tegnet av Dark Arkitekter og er på 36.000 m2.  Illustrasjoner: Dark Arkitekter.

Bli med oss i kampen mot kreft.
Store deler av Oslo Cancer Cluster  
Innovasjonspark og Inkubator er leid ut, men 
det er fremdeles noe ledige lokaler til leie. 
Etterspørselen er stor, så ta snarlig kontakt.

Kontakt: 
Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark
Jónas Einarsson
Mobil: 480 96 355 

Oslo Cancer Cluster Inkubator
Bjørn Klem
Mobil: 92 41 61 56



DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET12  · INNOVASJONOGFORSKNING.NO

- Forsvarets forskningsinstitutt 
(FFI) ligger under forsvars- 
departementet og instituttets pri-
mære oppgave er å drive forskning 
for å dekke forsvarets behov.  
Imidlertid er det slik at mange av de  
tingene som forsvaret er interes-
sert i også har interesse for det sivi-
le og den sivile beredskapsplanleg-
gingen, sier forskningssjef Jan Ivar  
Botnan ved FFI.

Det har blitt besluttet at FFI skal 
se nærmere på hvordan de kan 
støtte den sivile beredskapsplan-
leggingen, men også lage planer 
som viser hvordan Forsvaret kan 
bistå politiet under spesielle kri-
ser, noe som ble belyst i Gjørvrap-
porten etter erfaringene fra 22. juli.

Spredning av giftige gasser
Instituttet forsker på svært man-
ge spennende områder, ett av dem 
er spredning av giftige gasser og  
industrikjemikalier hvor FFI har 
utviklet et svært avansert model-

leringsverktøy. Bakgrunnen er at 
det er vanskelig å få substans bak 
trusselvurderingene dersom man 
ikke innehar den tekniske forståel-
sen av  trusselen.

- Når vi lager spredningsmodel-
ler deler vi inn hendelsene, enten 
det er en spredningsulykke eller 
enn terrorhandling, i tre faser. Den 
første fasen er planlegging, trening 
og øvelse. Da legger vi inn ulike sce-
narioer som for eksempel utslipp 
av klorgass i Oslo. Med modellene 
våre kan vi simulere hvordan gas-
sen spres i omgivelsene og hvilken 
effekt det får for befolkningen, sier 
Bjørn Anders Petterson Reif som er 
forsker og prosjektleder i FFI.

Informasjonen som kommer ut 
av disse modellene brukes blant 
annet til å øve brannvesen og  
politi. Den andre fasen dreier seg om  
selve hendelsen:

- Hva det operative apparatet 
gjør dersom det går av en bombe i 
Oslo og det slippes ut kjemikalier. 

Da ser vi på hvordan vi kan gi støtte 
og besvare spørsmål om hvor-
dan spredningen vil skje. Vi  
samarbeider med amerikanske 
forskere og formålet er å utvikle et  
system som gir svarene like raskt 
som det tar å stille spørsmålene. 
Hvor langt en giftsky kan spre seg 
eller hvor mange mennesker som 
kan bli berørt er altså svar vi job-
ber for å kunne gi så raskt at de kan  
benyttes i krisehåndteringen, 
forklarer Petterson Reif.

Den tredje fasen er normalisering, 
opprydding og etterforskning.

Andre områder
Spredningsmodellene kan også 
brukes til andre formål. For  
eksempel kan de brukes til å fin-
ne ut  hvordan vindforholdene er 
på et  sted  hvor man vil starte ute-
servering, eller finne ut hvordan 
man kan bli berørt av eksos fra en  
trafikkert vei.

- Vi  bidrar også med analyser i 
forbindelse med arealplanlegging. 
Hvor nært et industrianlegg er det 
forsvarlig å legge en skole, og hvis 
en bedrift har farlige stoffer som 
kan spres ved uhell eller ved terror- 
isme, hvor stor sikkerhetssone bør 
da virksomheten ha? Sikkerhets-
sonene bør ikke bli for store siden 
det koster penger å ta opp area-
ler som ikke kan utnyttes økono-
misk, men de må heller ikke være 
for små, for da er jo ikke sikkerhe-
ten godt nok ivaretatt, sier Botnan.

Det grunnleggende arbeidet 
med disse modellene er gjort for 
Forsvaret, men har en rekke si-
vile bruksområder, så dette er et 
godt eksempel på kunnskap som 
overføres fra forvarssektoren til 
sivil sektor for å gjøre samfunnet  
tryggere.

MILITÆR FORSKNING I DET  
SIVILES TJENESTE

NYHETER

Forsvarets forskningsinstitutt arbeider ikke bare med forskning for 
forsvaret, men også med beredskap og bistår det sivile med arealplanlegging. 

UTSLIPP. Simulert utslipp av klor (1000 kg) og utslipp av ammoniakk (1000 kg) i Oslo fra trykksatte tanker. Samme tidspunkt etter utslipp, samme eksterne vindfelt, 
men veldig ulik oppførsel. ILLUSTRASJON: FFI

FAKTA

 ■ FFI er et tverrfaglig institutt 
som representerer fagene ma-
tematikk, fysikk, informasjons-
teknologi, kjemi, biologi, medi-
sin, psykologi, statsvitenskap 
og økonomi.

 ■ Instituttet samarbeider 
med ledende institusjoner i  
inn- og utland.

 ■ I tillegg til å gjøre en innsats 
innen moderne høyteknologi, 
yter FFI et betydelig bidrag til 
Forsvarets langtidsplanlegging. 

 ■ Instituttet gjennomfører 
hovedsakelig oppgaver for 
Forsvaret, men har også sivilt 
rettede prosjekter. 

Jan Ivar Botnan
Forskningssjef, FFI
FOTO:CHRISTIAN TANDBERG

Bjørn Anders  
Petterson Reif
Forsker og  
prosjektleder i FFI
FOTO: CHRISTIAN TANDBERG

Krisehåndtering  
i et sårbart  
cybersamfunn
Økt teknologisk avhengig-
het av elektronisk  
kommunikasjon gir økt 
sårbarhet for nasjonal  
krisehåndtering og  
ledelse.

FFI har gjennom de siste 20 årene 
forsket på samfunnssikkerhet 
og beredskap. Et viktig tema har 
vært hvordan den teknologiske 
utviklingen påvirker sårbarhe-
ten i samfunnet.

En studie i FFIs prosjektserie 
“Beskyttelse av samfunnet”  
illustrerer hvordan den stadi-
ge utviklingen av ny teknologi 
og nye måter å bruke teknolo-
gien på, fører med seg utvikling 
av nye sårbarheter. En økende 
avstand mellom brukerne og de-
res forståelse av den teknologien 
de blir stadig mer avhengig av, 
er en viktig del av utfordringen. 
Fordi de teknologiske tjeneste-
ne etter hvert er så komplekse, 
samtidig som at brukergrense-
snittet er så velutviklet, har den 
jevne bruker liten forståelse for 
den underliggende infrastruk-
turen og teknologien bak tjene-
stene.

En ny sårbarhet
Utviklingen av denne teknologi-
avhengigheten og nye sårbarhe-
ter innen kritisk infrastruktur 
gir også stadig nye utfordringer 
for hvordan vi som samfunn bør 
innrette oss for å være i stand til 
å drive effektiv krisehåndtering 
i framtiden.

Dette gjelder alt fra det å gjøre 
infrastrukturene mer robuste 
til å gjøre noe med måten vi bru-
ker den på. FFIs studie viser at 
økt teknologisk avhengighet av 
elektronisk kommunikasjon gir 
økt sårbarhet for nasjonal kri-
sehåndtering og ledelse. Nasjo-
nal krisehåndtering er i dag helt  
avhengig av mobiltelefoni og 
internettbaserte tjenester, med 
den sårbarhet dette gir. FFI an-
befaler at totalforsvaret, nasjo-
nal kriseledelse og sivil bered-
skap må ta dette innover seg, 
identifisere utfordringene og or-
ganisere seg og planlegge bedre 
for alvorlige og ukjente kriser.

FOTO: ISTOCK



VI FORSKER FOR ET SIKRERE SAMFUNN
«Ved FFI har vi eksperter som ser hvordan vi skal beskytte oss mot trusler. 

Vi ser tverrfaglige løsninger på hva hele samfunnet trenger av beskyttelse,  

også i de verst tenkelige tilfellene. Derfor er vår ambisjon å forske for et  

sikrere samfunn for alle - både militært og sivilt.» 

Janet Martha Blatny

sjef for avdeling Beskyttelse og samfunnssikkerhet ved FFI
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FORSTÅELSE FOR HVORDAN INNOVASJON OPPSTÅR, UTVIKLES OG HÅNDTERES EFFEKTIVT 
ER KRITISKE SUKSESS-FAKTORER FOR Å LYKKES I FREMTIDEN!

I Innovation Forum Norway møtes 

Norges mest innovative virksomheter 

for å utveksle erfaringer, med det mål 

å øke innovasjonstakten og suksessraten.

«The only source of profit, the only reason to 

invest in companies in the future, is their ability 

to innovate and their ability to differentiate» 

Jeff Immelt , CEO i General Electric

Besøk oss på www.innovationforum.no og les siste nytt på www.3in.no

Møt endringsagentene på vår fremtidskonferanse hos Tekna i mars! >

REGJERINGEN SOM SATSER PÅ   

NYHETER

Alle vet at oljeeventyret i Norge tar slutt en dag og at vi 
derfor må omstille oss for å møte en fremtid uten olje. Hvordan 
arbeider regjeringen med disse utfordringene?  Vi spurte nærings-
minister Monica Mæland ( H ).

– Å ta riktige valg for 
fremtiden – å møte
både de tunge, lang-
siktige trendene
og de brå kastene,
krever innovasjon 
og nytenkning. 
Regjeringen jobber
 for enklere regler, 
mindre byråkra-

ti og for skatte- og 
avgiftslettelser. Vi 

har nedsatt en 

produktivitetskommisjon og en 
grønn skattekommisjon. I tillegg 
satser vi på samferdsel og infra-
struktur i statsbudsjettet - og ikke 
minst, vi gir et løft til kunnskap, 
forskning og innovasjon.

 ■ I sommer hadde olje-
prisen en historisk topp på 
115 dollar fatet, i starten av 
2015 var den nede i under 50 
dollar. Bidrar det dramatiske
 oljeprisfallet til økt fokus 
eller større hastighet på 
regjeringens arbeid med 
innovasjon?
– Vi har alltid visst at oljeaktivi-
teten vil avta. Det siste halvåret 
har vært turbulent. Fallet vi nå 
opplever vil utvilsomt påvirke 
utviklingen av norsk økonomi i 
årene som kommer. Uansett olje-
pris skal vi satse på fornyelse og 
innovasjon. Når aktiviteten i ol-
jesektoren avtar, kan eksport-
næringer og andre næringer få 
lettere tilgang til kompetanse, 
arbeidskraft og markeder.

 ■ Er det spesielle bransjer 
hvor man tror at innovasjon 
blir spesielt viktig i årene 
som kommer?
– Det å spå om fremtiden er en 
krevende øvelse. Fremtidens 
bedrifter må skapes av nærings-
livet selv, gjerne i samspill 

med innovasjonsmiljøer og 
forskningsinstitusjonene. Regje-
ringen skal legge til rette for at be-
driftene selv kan velge hva de vil 
satse på. Nøkkelen er gode ramme-
vilkår for hele næringslivet.

 ■ Hvordan er Norges mulig-
heter til å hevde seg interna-
sjonalt ved å satse på 
innovasjon, har vi spesielle 
rammebetingelser som gjør 
at vi har fortrinn for å lykkes?
– Norske bedrifter hevder seg godt 
i utlandet, på en rekke områder. 
Vår subsea- og maritim næring 
konkurrerer blant annet helt i 
verdenstoppen. Et viktig felles-
trekk, og et viktig fortrinn, er at vå-
re bedrifter har høy kompetanse
på det de gjør. Det gjør at vi leve-
rer tjenester og produkter av høy 
kvalitet, og vi jobber eff ektivt.

- Så vet vi at konkurransen 
globalt blir tøffere hele tiden. 
Derfor må vi ruste næringslivet 
slik at det hevder seg like godt, 
og gjerne bedre, i fortsettelsen. 
Regjeringen satser derfor på 
områder som styrker konkur-
ransekraften til norske bedrifter, 
blant annet ved at vi så tydelig pri-
oriterer kunnskap og innovasjon. 
Norge er et høykostland, så vi kan 
ikke konkurrere på timelønn, 
men vi kan virkelig konkurrere på 
kunnskap og teknologi.

 ■ Hvilke ambisjoner har 
regjeringen når det kommer 
til innovasjon og hva slags 
virkemidler er tilgjengelige?
– Regjeringens ambisjon er 
at Norge skal være et av Euro-
pas mest innovative land. I dag 
ligger vi sånn midt på treet, så 
vi har en jobb å gjøre. Og vi er 
i gang. Vi gjennomgår nå alle 
innovasjonsprogrammer som 
staten forvalter, slik at vi vet 
effekten av midlene vi bruker. 
Men vi har samtidig prioritert 
betydelige økninger på program-
met som setter bedrifter bedre
i stand til å drive forskning og 
utvikling forskningsinstitusjo-
ner. Vi styrker blant annet BIA-
programmet, Skattefunn, Miljø-
teknologiordningen og Etablerer-
tilskuddet. Felles for de nærings-
rettede forskningsprogrammene 
regjeringen har styrket, er at det er 
bedriftene selv som har regien på 
forsknings- og utviklingsarbeidet. 
Regjeringen styrker programme-
ne og ordningene som vi vet virker.
Vi skal også møte behovet for 
omstilling med en positiv
innstilling. Norsk næringsliv har 
mange spennende muligheter.

 SPØRSMÅL & SVAR

Monica Mæland ( H ) 
Næringsminister
FOTO: RAGNHILD H. SIMENSTAD, NFD.
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 ■ I fremtiden må den 
norske økonomien bli mindre 
avhengig av oljeinntekter enn 
i dag. Det blir sagt at vi 
trenger en omstilling hvor vi 
må satse mer på utdanning og 
forskning. Hvordan arbeider 
regjeringen med dette?
– Vi har nylig lagt frem en lang-
tidsplan for forskning og høye-
re utdanning. Langtidsplanen 
har som overordnet mål å styrke 
Norges konkurransekraft og inno-
vasjonsevne, løse store samfunns-
utfordringer og utvikle frem-
ragende fagmiljøer. I planen slår vi 
fast at de off entlige bevilgninger 
til forskning og utviklingsarbeid 
skal trappes opp til tilsvarende 
én prosent av bruttonasjonalpro-
dukt (BNP). Vi jobber også med en 
stortingsmelding om strukturen 
i universitets- og høyskolesekto-
ren som skal legges frem til våren. 
Målet er å få fl ere fagmiljøer av 
høyere kvalitet enn i dag, med 
utdanningsinstitusjoner som 
leverer topp kvalifi serte arbeids-
takere til næringslivet.

 ■ Bidrar det dramatiske olje-
prisfallet i vinter til økt fokus 
eller større hastighet på 
regjeringens arbeid med 
utdanning og forskning?

– Situasjonen Norge står oppe i er 
et viktig bakteppe både for arbei-
det vi gjør i universitets- og høy-
skolesektoren. Vi har visst len-
ge at oljealderen ikke ville vare 
evig, men prisfallet kan innebære 
at vi må omstille oss raskere enn 
vi hadde antatt. Det bidrar til å 
understreke hvor viktig arbeidet vi 
gjør på utdannings- og forsknings-
feltet er. Vi kommer ikke til å klare 
omstillingen på en god måte uten 
høyere utdanning og forskning av 
topp kvalitet.

 ■ Vi liker å kalle Norge for 
kunnskapssamfunnet, hvor-
dan legger regjeringen til ret-
te for utdanning og forskning?
– Norge står overfor store 
samfunnsutfordringer: Vi må 
omstille i næringslivet, styrke 
skolen og sørge for at færre faller 
fra, forbedre kvaliteten på helse-
vesenet og andre off entlige tjenes-
ter – for å nevne bare noen eksem-
pler. For å greie disse utfordringe-
ne, trenger vi universiteter og høy-
skoler som mobiliserer. De er en 
bærebjelke i videreutviklingen av 
kunnskapssamfunnet..

 ■ Er det spesielle bransjer 
hvor man tror utdanning og 
forskning blir spesielt viktig i 
årene som kommer?
Vi har identifi sert seks satsings-

områder som vi tror blir særlig 
viktige i årene fremover:

 ■ Hav
 ■ Klima, miljø og miljøvennlig 

energi
 ■ Muliggjørende teknologier
 ■ Fornyelse i off entlig sektor og 

bedre og mer eff ektive velferds-, 
helse- og omsorgstjenester

 ■ Et innovativt og omstillings-
dyktig næringsliv

 ■ Verdensledende fagmiljøer

Disse prioriteringene er et ut-
trykk for at regjeringen vil satse på 
områder der Norge har strategis-
ke fortrinn som naturressurser, 
sterke næringsklynger eller gode 
fagmiljøer. 

 ■ Hvilke ambisjoner har 
regjeringen når det kommer 
til utdanning og forskning og 
hva slags virkemidler er 
tilgjengelige?
– Vi har høye ambisjoner. Vi 
jobber for et høyskole- og 
universitetssystem med høy-
ere kvalitet, og vi jobber for å 
legge til rette fl ere verdens-
ledende forskningsmil-
jøer. Noe av det viktig-
ste vi gjør med langtids-
planen, er å legge 
rammer for forsknings-
politikken for de 

neste ti årene. Det 
skaper forutsig-
bare arbeidsforhold 
for forskningsmil-
jøene. Dessuten 
inneholder planen 
konkrete opptrap-
pingsplaner for de 
fi re neste årene, blant 
annet for å rekrutte-
re de flinkeste folke-
ne og anskaff e det beste 
utstyret.

  INNOVASJON OG FORSKNING
- Vi har visst lenge at oljealderen ikke ville vare evig, men 
prisfallet kan innebære at vi må omstille oss raskere enn vi hadde 
antatt, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ), da vi spurte 
han om regjeringens planer for forskning og utdanning. 

SPØRSMÅL  & SVAR

Torbjørn Røe Isaksen ( H ) 
Kunnskapsminister

FOTO: TOMAS MOSS, WWW.ICU.NO
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Det vakte oppsikt da regjeringen i 
sitt opprinnelige statsbudsjett for 
2015 gikk inn for å droppe støtten 
til romprogrammet Copernicus, 
der Norge har vært bidragsyter si-
den programmets oppstart i 2000. 
Bare to år i forveien var det bred 
politisk enighet i Stortinget om å 
delta i det samme programmet, en 
storstilt satsing for ressursforvalt-
ning, klimaovervåkning og sivil 
sikkerhet.

Den som trodde at romfart og 
Norge hadde lite med hverandre
å gjøre, fi kk seg kanskje en vek-
ker. For plutselig hadde vi en norsk 
debatt om rompolitikk i hendene. 
Miljøvernere, teknologioptimister 
og industritilhengere dannet felles
front: Meteorologisk institutt, 
Kystverket, Polarinstituttet, 
Nansen-senteret i Bergen og Norut 
i Tromsø, for å nevne noen. Alle 
reagerte med like porsjoner 
forundring og oppstandelse. «I et 
ellers offensivt forskningsbud-
sjett er dette en underlig priorite-
ring», skrev en himmelfallen Kris-
tin Skogen Lund, Administrerende 
direktør i NHO, i Dagens Nærings-
liv.

– Overrasket
– Jo da, jeg ble også overrasket, 

sier Terje Wahl, avdelingsdirektør 
for forskning og jordobservasjon 
ved Norsk Romsenter.

– Men at noen ved Norsk Rom-
senter blir skuff et over at det ikke 
satses på romfart, har jo liten 

politisk gjennomslagskraft.
– Som å gråte for sin syke mor?

– Nettopp, derfor var det gledelig 
å se den store mobiliseringen. Det 
var et tegn på og en forsikring om 
samfunnsnytten til det vi driver 
med.

Denne samfunnsnytten kan 
beskrives langs flere dimen-
sjoner. Dataene fra Coperni-
cus skal dekke forvaltningsbe-
hov innen sikkerhet og bered-
skap, myndighetsutøvelse og 
miljø- og klimapolitikk. I tillegg 
kommer synergieffektene for 
norsk industri. I OECD-rapporten 
«The Space Economy at a Glance
2011» kom den norske ringvir-
kningsfaktoren på 4,7.

– Det betyr at norsk romindustri 
i snitt har generert 4,7 kroner per 
investerte krone siden Norge ble 
medlem i en europeiske romorga-
nisasjonen (ESA) i 1987, forklarer 
Wahl. 

Dagens miljøutfordringer setter 
store krav til kunnskapsinnhen-

ting. Sentinel-1, den første av de 
nye miljø- og klimasatellittene, ble 
sendt opp i april i fj or. De tre nes-
te satellittene skal blant annet hol-
de øye med miljøgasser i atmosfæ-
ren, havoverfl atetemperatur, alge-
oppblomstring, havnivå, havs-
trømmer og utbredelse av sjøis. På 
land kartlegges skredfare, vege-
tasjon og skogareal.

Atmosfæriske tjenester
– Europa er nå verdens ledende
region når det gjelder opera-
tiv miljøovervåking fra satellit-
ter, og vi har vært med å bygge de 
første satellittene. Sånn sett ville
det vært rart å trekke seg ut nå, når 
programmet omsider er i gang, 
sier Wahl, og minner om at Norge 
er blant de landene som får «mest 
valuta for pengene».

– Siden de fl este satellittene i 
dette programmet vil gå i polare 
baner, vil norske områder kunne 
dekkes oftere enn områdene lenger
sør i Europa.

 ■ I 2015 vil Europa ha ver-
dens mest avanserte flåte 
av miljøsatellitter. Og Norsk 
Romsenter er med på laget.

ROMFORSKNING

«Vi ere en romnasjon, vi med»

NORSK SATELITT. Sentinel-1 ble skutt opp i 2014 og er den 
første satellitten i det europeiske romprogrammet 
Copernicus. Den observerer oljesøl, havis, isbreer, skip, 
rasfare, nedsynking og flom. Dette er data som norsk 
forvaltning har stor nytte av.  ILLUSTRASJON: ESA/ATG MEDIALAB

NYHETER

Terje Wahl
Avdelingsdirektør 
for forskning og 
jordobservasjon 
ved Norsk 
Romsenter
FOTO: TRUDE ENG

ot
o

fo
to

: j
a

: j
an

-a
rar
ne

 p
ne

 p
et

te
et

te
en

rs
en

NORD-NORGES TEKNOLOGISKE HØGSKOLE  |  WWW.HIN.NO

> Master i teknologi / Master of Science
> PhD / Doctor of Science
> Bachelor ingeniørfag
> Bachelor økonomi og administrasjon
> Bachelor sykepleie
> Videreutdanninger

Fremtidens mest etterspurte kompetanse
Gjennom våre ingeniørutdanninger innen fagfeltene bygg, prosessteknologi, maskin, 
elektro, fornybar energi og datateknikk, samt våre bachelorutdanninger innen 
sykepleie og økonomi og administrasjon, forsyner vi de ulike bransjene i Nord-Norge 
med kvalifisert arbeidskraft hvor den uteksaminerte har forypning i sentrale emner 
som er uvurderlige for de ulike næringene.

September en 
viktig måned 
for Andøya 
Space Center

På Andøya arbeider de 
med to viktige saker for 
tiden. Det ene er å utvikle 
nye miljøvennlige rakett-
motorer, det andre er å 
utrede om sentret skal bli 
et oppskytingsfelt for 
satellitter.

- Rakettprosjektet som har fått 
navnet North Star, er et samar-
beidsprosjekt mellom ASC og 
Nammo hvor vi utvikler en hy-
brid rakettmotor, en motor som 
ikke kan eksplodere, og hvor 
man kan kontrollere skyvekraft 
og retning mens raketten fl yr. 
Raketten er langt mer miljøv-
ennlig en de vi benytter i dag, 
forteller Kolbjørn Blix Dahle.
Rakettmotoren skal testes live i 
september, da skytes den første 
raketten ut i verdensrommet.

Forprosjekt på Andøya
På Andøya har de også utført en 
realitetsstudie for å se på mulig-
hetene senteret har for å bli et 
oppskytingsfelt for satellitter. 
Prosjektet har hittil blitt støttet
med 1,3 millioner kroner fra 
Nordland fylke, og målet er å ha 
på plass et forprosjekt som blir 
styrets beslutningsgrunnlag for 
en eventuell realisering av pro-
sjektet.

- Forprosjektet skal være 
ferdig i september, så det blir 
en spennende måned for oss, 
avslutter Blix Dahle.

FOTO: NAMMO



Billigere, sikrere og mer miljøvennlig 
rakettmotorer fra Andøya
Å skyte opp vitenskapelige raketter 
(også kalt sonderaketter), og for 
ikke å snakke om satellitter, er dyrt. 
Veldig dyrt!
I samarbeid med Nammo på Raufoss 
driver Andøya Space Center med å 
utvikle en billigere, sikrere og mer 
miljøvennlig rakettmotor. En såkalt 
hybrid rakettmotor. Dette i første 
omgang for å kunne tilby slike 
motorer til vitenskapelige prosjekter 
 som i dag i stor grad benytter 
militære overskuddsmotorer fra 
USA, samt kommersielt produserte 
rakettmotorer fra Brasil.
 
De førstnevnte er billige i  

dyr ombygging fra militær versjon  
til en sivil sonderakettversjon.  
Den sistnevnte, som er spesielt 
laget for sonderaketter er meget  

 

eksplosiver, og således dyre å frakte.
 
North Star, som samarbeidsprosjektet 
 mellom ASC og Nammo kalles 
dreier seg om å utvikle en hybrid 
rakettmotor, en motor som ikke  
kan eksplodere, og hvor man kan 
kontrollere skyvekraft og retning 

 
eksempel bety at man kan utføre 
nye vitenskapelige eksperimenter 
ved at raketten kan bevege seg 
horisontalt i nordlyset og ikke 
bare vertikalt på tur oppover eller 
nedover i banen. Den kan sågar slås 
helt av og startes påny om ønskelig 

som må brenne helt ut av seg selv 
når de først er startet. De har heller 
ikke andre styringsmuligheter enn 

raketten et visst spinn rundt egen 
akse for å holde den mer stabil 
i fartsretningen. Akkurat slik en 
geværkule gis et spinn av rillene i 

bli sikrere.
 
North Star prosjektet ledes av  
Nammo som er produsenten av  
motoren, og utviklingen av hybrid-
motoren har allerede pågått i noen år 
gjennom Nammo sin deltagelse i et 
ESA-program. Andøya Space Center 
har deltatt under hele prosessen som 
rådgiver og aktiv prosjektdeltager  
for å sikre at den nye motoren, og 
eventuelle oppfølgere blir maksimalt 
tilpasset det behovet man har  
i forbindelse med oppskytning av  
vitenskapelige og teknologiske 
raketter fra i første rekke anlegget på 
Andøya, men muligens også på sikt 
fra ASC sin oppskytningsbase  
i Ny-Ålesund på Svalbard.
 
Det er også et mål at disse nye,  
miljøvennlige rakettmotorene skal bli 
billigere i innkjøp for Andøya Space 
Center enn dagens eksisterende  
løsninger, og således øke sjansene 

rakettprosjekter i fremtiden. Dette 
skal oppnås gjennom en meget nøye 
utvelgelse av delkomponenter i 
motorene hvor man skal fokusere  
på sikkerhet og ytelse som er  
tilstrekkelig,og ikke overdrevet i 
forhold til bruken av sluttproduktet. 
Videre kan produksjonen av motorene 
muligens foretas utenfor  
eksplosivområdene på Nammo.  
Også dette har en påvirkning på 
sluttprisen i positiv retning.
 
Første oppskytning og demonstrasjon 
av en sonderakett basert på denne 

hybride motorteknologien er planlagt 
til september 2015 fra Andøya  
Space Center. Om alt går vel med 
dette første utviklingssteget, og 
forutsatt nok interesse kan bygges 
opp rundt en eventuell fortsettelse 
så er der en mulighet for at denne 
teknologien kan videreføres inn i en 
hybrid rakett som kan benyttes fra 
Andøya for å sette små satellitter 
(maks 20 kg) i bane rundt jorda. 
I samarbeid med FFI, Nammo og 
NAROM gjennomførte ASC i 2012-
2013 en realitetsstudie av en slik 
oppskytningsløsning fra Andøya. 
Konklusjonene derfra ble at dette 
burde man undersøke videre.  
Realitetsstudien var støttet av 
Nordland Fylke med kr. 300.000. 
Nordland Fylke valgte deretter 
å følge opp denne støtten ved å 
bevilge ytterligere 1 million kroner 
til selve forprosjektet nå som pågår 
i regi av Andøya Space Center. 
Forprosjektet skal være ferdig innen 
september 2015, og skal gi styret 
i ASC all informasjon som behøves 
for å beslutte oppstart av et  
eventuelt hovedprosjekt hvor  
spaden stikkes i jorda på Andøya  
for å bygge en slik fasilitet, eller i 
motsatt fall at dette ikke er en  
lønnsom geskjeft som ASC således 
ikke kan ta ansvaret for alene. Det må 
da eventuelt vurderes hvorvidt det er 
av nasjonal interesse å gjennomføre 
et slikt prosjekt på Andøya.
 
Dersom en slik fasilitet utenfor 
Andenes blir en realitet vil det 
være ytterligere ett ben å stå på for 
Andøya Space Center, og det vil da 
også bli fastlands Europas eneste 
oppskytningsfasilitet for satellitter.

www.andoyaspace.no

Norsk Romsenter
Postboks 113 Skøyen | 0212 Oslo | tlf 22511800
spacecentre@spacecentre.no
www.romsenter.no

Rom for muligheter
Rommet gjør hverdagen enklere.  
Værmeldinger, taxibestillinger,  
minibankuttak, posisjonsbestemmelse 
– data fra satellitter inngår i mange 
daglige gjøremål. 

Satellitter er også vesentlige for forvaltningen 
av Norge. Et land med ansvar for sju ganger 
mer hav enn land, er nødt til å ta i bruk de 

forvaltningen av miljø og ressurser. 

Norske teknologimiljøer er i dag ledende 
innenfor områder som oljesølovervåking, 
maritim kommunikasjon og kartlegging av 
skredfare basert på satellittdata. Norge 
har også to små havovervåkingssatellitter i 

Samtidig som satellitter er blitt en  
integrert del av informasjonssamfunnet, 

fundamental innsikt om universet som  

omgir oss. Kometjakt, eksoplaneter og leting 
etter liv på Mars er eksempler på dette.

Norsk Romsenter forvalter den norske, 

 
20 norske rombedrifter viser at hver  
krone Norge investerer i romvirksomhet 
gjennom nasjonal FoU-støtte eller  
i teknologiprogrammene i den europeiske 
romorganisasjonen ESA, fører til en ekstra 
omsetning på 4,7 kroner i bedriftene.

Den norske romvirksomheten omsetter  
for om lag seks milliarder kroner årlig.  
De europeiske romprogrammene Galileo  
og Copernicus åpner muligheter for å  

satellittnavigasjon og jordobservasjonsdata. 
Norge er med i begge programmene, og 
mulighetsrommet for norske bedrifter  
er stort.

Norsk Romsenter er statens strategiske, samordnende og utøvende organ innenfor romvirksomhet. 
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Har skaffet norske bedrifter en halv milliard til utviklingsprosjekter

Om Teknologisk Institutt
TI er en landsdekkende kompetansebedrift  
med over 200 høyt kvalifiserte og engasjerte  
medarbeidere. Våre tjenester deles inn i 4 
hovedkategorier:

 Testing, inspeksjon og kalibrering
 Rådgivningstjenester
 Kurs og opplæring 
 Sertifisering og verifisering

Fellesnevneren for våre tjenester er at de  
skal gjøre bedrifter i stand til å møte krav  
og forventninger til kvalitet, kompetanse,  
risiko og sikkerhet. 

Kontaktinformasjon: tlf: 982 90 366  
www.teknologisk.no/H2020

Teknologisk Institutt begynte å spesialisere 
seg på EU-søknader for 15 år siden. Siden 
den gang har selskapet bidratt til at mer enn 
70 norske bedrifter har fått sine utviklings -
prosjekter finansiert av EU. 

– En vellykket EU-søknad betyr vanligvis  
mellom to og to og en halv millioner euro i  
prosjektstøtte. Mange av våre kunder har fått 
muligheten til å realisere sine utviklings-
prosjekter takket være denne prosjekt støtten,  
forteller administrerende direktør Vibeke 
Strømme i Teknologisk Institutt (TI).

– For å motta støtte fra EU må bedriften sitte 
på en god idé med stort kommersielt potensiale. 

Kampen om EU- 
midlene er hard, og man  
konkurrerer mot de beste  
i Europa. Vår kompetanse 
er å skrive søknader som 
skiller seg ut. Vi kan 
vise til høyt tilslag på 
søknadene vi har vært 
involvert i, sier Strømme.

Som EØS-medlem har 
norske bedrifter samme rettigheter som bedrifter 
i EU-land til å søke om støtte til utviklings-
prosjekter. Strømme avslutter med å råde alle 
bedrifter som sitter på en god idé til å undersøke 
mulighetene i Horizon 2020.

Adm. dir. 
Vibeke Strømme

Internasjonal direktør i Forsk-
ningsrådet, Kristin Danielsen, for-
teller at Horisont2020 er verdens 
største forskningsprogram, 
og spenner fra den aller beste 
grunnforskning, til pilotaktivite-
ter for næringslivet. 

– Dette er et uvurderlig sted å 
være for både norsk forskning og 
næringsliv, dersom man ønsker 
å henge med på det som skjer. I  
Horisont2020 støtter det Euro- 
peiske Forskningsrådet den abso-
lutt beste forskningen, og er nok 
det mest prestisjefylte stedet å  
være for norske forskere, forteller 
Danielsen.

Samfunnsutfordringer
Danielsen forteller at Horisont2020 
er tredelt oppbygget. 

- I tillegg til forskning for excel-
lence (eller økt kvalitet) er det også 
definert syv hovedkategorier av 
samfunnsutfordringer, og her kan 
næringslivet delta med å utvikle 
løsninger for å løse samfunns- 
utfordringene, offentlig sektor kan 
hente gode løsninger særlig når 
de deltar selv, og forskerne bidrar 
i prosjektene med sin kompetanse 
for å utvikle ny kunnskap. Alle tre 
grupper kan  motta finansiering, 
forklarer Danielsen.

I tillegg finnes en del som er 
særskilt for næringslivet. 

– Her ser vi ganske kraftige virke- 
midler, for eksempel at kommi-
sjonen gjør avtaler med utvalgte 

næringsområder, og sier at dersom 
man går sammen og lager en 
forskningsagenda og forplikter 
seg til å delta i prosjekter i et visst  
volum, så kommer vi med halv- 
parten av pengene. Dette kalles  
public/private-partnerships, og 
disse samarbeidene begynner å få 
veldig god kraft. Her er det essen-
sielt for norsk næringsliv å være  
tilstede, mener Danielsen.

Åpner dører
Danielsen forklarer at Hori-
sont2020 er en kunnskapsbank 
som utvikles gjennom 7 år. 

- Det er virkelig der det skjer, og for 
Norge som nasjon vil det være helt 
utenkelig å ikke være med på dette 
store løpet, sier Danielsen. 

- Her foregår det helt bane- 
brytende forskning, og skal man 
drive med banebrytende forskning 
i dag, så gjør man det med inter-
nasjonale partnere. Toppforskere 
fra forskjellige felt kommer sam-
men, og når disse får finansiering 
må man være der. Moser og Moser, 
ekteparet som nylig vant nobel-
pris i medisin, er et kjempeeksem-
pel på dette. Norge skal også løse  
samfunnsproblemer, alt fra 
aldrende befolkning til forny-
bar energi, og det kan vi ikke løse  
alene, forteller Danielsen.

Nettverksbygging
For næringslivet er dette en  
uvurderlig mulighet til nettverks-
bygging, forteller Danielsen. 

- Man jobber sammen med an-
dre bedrifter i tre-fem år, og får god 
kontakt med leverandører, og det 
som viser seg å bli fremtidige kun-
der er med i prosessen hele veien. 
Det er veldig annerledes enn å 
ha et enkelt møte med en bedrift 
i Tyskland og dra hjem samme 
dagen, forklarer Danielsen. 

- Mange er faktisk klare til å sette 
 i gang produksjonen når prosjek-
tet er ferdig og skaffer samarbeids-
partnere som gjør at de får til-
gang til markedet i Tyskland, for  
eksempel, avslutter Danielsen. 1

Verdens største forskningsprogram, 
Horisont2020 skal dele ut rundt 75 milliarder 
euro over syv år. For norsk forskning og  
næringsliv er dette en uvurderlig mulighet. 

HORISONT2020 

NYHETER

 Toppforskere fra 
forskjellige felt kom-
mer sammen, og når 
disse får finansiering 
må man være der. 

Kristin Danielsen
Internasjonal direktør i Forskningsrådet
FOTO: FORSKNINGSRÅDET

FORSKNINGSPROGRAM. Horisont2020 er verdens  
største forsknings- og innovasjonsprogram. Norske bedrifter og 
forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i 
andre europeiske land.  
ILLUSTRASJON: EU-KOMMISJONEN
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Ny viten. Ny praksis.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole med rundt 17 000 studenter og 2000 
tilsatte. HiOA er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- 
og kulturliv. Vårt mål er å bli et ledende universitet i Norden med en profesjonsrettet profil. www.hioa.no

Instituttdirektør Kåre Hagen for 
Senter for velferds- og arbeids-
livsforskning (SVA) som består 
av forskningsinstituttene NOVA 
og AFI,mener det korte svaret på 
fremtidens velferdsutfordringer 
er at flere må bidra mer i verdiska-
pingen. 

– Flere må bidra i arbeid, for-
di flere vil ha behov for helse- og  
omsorgstjenester. I tillegg ut-
danner høgskolen veldig mange 
av nøkkelprofesjonene som skal 
få til dette. Blant annet sosial- 
arbeidere som skal jobbe med 
folk som sliter i kanten av ar-
beidslivet. Barnevernutdannin-
gene som skal sørge for at unge 
får en god start i livet. Helsefa-
gene som fremover mer og mer 
vil bli en leverandør av personell 

til omsorgstjenestene, forteller  
Hagen. 

- Her kommer AFI inn og vil  
være med på en samfunnsdugnad 
om å få mer kunnskap om hvor-
dan man får et mer inkluderen-
de arbeidsliv, slik at flere bidrar og  
bistår i produksjonen. NOVA på sin 
side er gode på omsorgstjenester 
og på å kartlegge behov og kompe-
tanse i omsorgstjenesten, forteller 
Hagen. 

- Vi kommer ikke inn med en 
oppskrift på et bærekraftig vel-
ferdssamfunn, men med en forsk-
ningsagenda og kompetanseprofil 
som kan bidra til å finne gode løs-
ninger på disse utfordringene,

God match fra starten
Instituttdirektør Hagen forteller 
at bakgrunnen for opprettelsen av 
senteret var et initiativ fra HiOA 
som i lys av sin egen strategi frem 
mot år 2020 og ambisjoner om å 
styrke forskningsvirksomheten, 
inviterte aktuelle og relevante 
oppdragsforskningsinstitutter til 
samtaler med høgskolen. 

- AFI og NOVA var de som reagerte 
mest positivt utfra et motiv både 
hos AFI og NOVA om at den 
forskningen vi som institutter  
driver og målgruppene for vår 
forskning, altså innenfor arbeids-
liv og velferd, var veldig sam-
menfallende med Høgskolens. 
Vår kompetanse og ambisjoner 
matchet umiddelbart, forteller  
Hagen.

- Høgskolen ønsket mer forsk-
ning til å støtte oppunder sin un-
dervisning. Vi hadde mye forsk-
ning, og ønsket på mange måter 
å støtte oppunder undervisning. 
Dette la grunnlaget for det som 
er blitt til SVA. Dette er en inno-
vasjon i det norske forsknings-
systemet, for på den ene siden er  
både AFI og NOVA enheter i 
høgskolen, samtidig som vi har 
en ganske høy grad av selvsten-
dighet både faglig og økonomisk. 
Blant annet har vi egne økono-
miske resultatenheter, vi tilfø-
res ikke mer penger av høgskolen 
enn det vi fikk i grunnbevilgning,  
avslutter Hagen.

HiOA forsker på  
fremtidens velferd

Ved Høgskolen i Oslo og Akershus arbeider kloke hoder hos  
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning med et klart mål:  
å løse fremtidens velferdsutfordringer.

Kåre Hagen
Instituttdirektør for 
Senter for velferds- 
og arbeidslivsfors-
kning (SVA)
FOTO: BENJAMIN A. WARD

MÅ BIDRA MER I VERDISKAPNINGEN. Flere må bidra i arbeid, fordi flere vil ha behov for helse- og omsorgstjenester,  
sier instituttdirektør for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), Kåre Hagen.  FOTO: BENJAMIN A. WARD

LES MER PÅ  
INNOVASJONOGFORSKNING.NO
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Nordmenn blir stadig eldre, 
og det knyttes stadig flere 
utfordringer til vår økte  
levealder. Forsknings- 
instituttet Vestlandsfor-
sking jobber med å utvikle 
nye måter å levere velferds-
tjenester på.

Fremtidens velferd
NYHETER

"i4plastics skal skape merverdi og økt konkurransekraft  
gjennom samarbeid om kunnskapsbasert innovasjon 

 og kompetanseutvikling innen material – og verktøyteknologi" www.i4plastics.com 
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Forskningsleder i Vestlands- 
forsking, Ivar Petter Grøtte, og pro-
sjektleder Hilde G. Corneliussen 
forteller at instituttet jobber med 
velferdsteknologi. Vi blir stadig  
flere eldre, og etter hvert vil ikke 
helsesektoren ha nok folk til å 
gjennomføre helse-, omsorg og 
velferdstjenester på den måten vi 
gjør det i dag, forteller Grøtte. 
– Det er behov for å jobbe på en 
smartere måte. Det handler både 

om utvikling av nye teknologier, 
og utvikling av nye arbeidsmåter 
og tjenester, forklarer Grøtte. 

- Utfordringen ligger i å knytte 
teknologien til et tjenestetilbud.

Deling av kunnskap
- Instituttet arbeider med kunn-
skapsutvikling og innovasjon i  
offentlig sektor og da særlig i de 
mindre kommunene, sier Grøtte. 

- Prosjektene våre har to bruker- 
grupper. Den ene er eldre og men-
nesker med spesielle behov som 
mottar tjenester. Den andre er 
helsepersonell. Kommunene er 
en viktig tjenesteleverandør, og 
med enheter av ulike størrelser 
og med varierende evne til å drive 
eget innovasjonsarbeid. En viktig 
regional drivkraft for slikt inno-

vasjonsarbeid er IT-forum Sogn 
og Fjordane. Dette er et nettverks-
samarbeid på regionalt og lokalt 
nivå som innen offentlig sektor 
involverer blant annet Sogn og 
Fjordane fylkeskommune, Fylkes- 
mannen, Kommunenes Sentral-
forbund og Helse Førde HF, hvor 
det er kobling mellom forsk-
ning, utdanning, offentlig sektor 
og næringsliv. Her er det etablert 
et system for utvikling og de-
ling av resultater og kunnskap, 
og nå har tida kommet for felles 
satsing og et bredt samarbeid 
mellom brukermiljø og FoU-miljø 
innen velferdsteknologi.

Behov for standardisering 
- Kommunene må øke kunnskap-
snivået om velferdsteknologi, og 

de må vite hvordan de skal utvikle 
tjenester som involverer teknologi, 
forteller Grøtte. 

- Det er også en tett kobling til 
næringslivet. Teknologisk utvik-
ling må skje på bedriftssiden. Det 
finnes en rekke teknologier som 
sluttbrukere kan benytte seg av, 
for eksempel dørvakter, fallsen- 
sorer, komfyrvakter som automa-
tisk slår av komfyrer og hindrer 
brannutvikling. Utfordringen med 
slik teknologi er standardisering, 
god funksjonalitet og integrering i 
et tjenestetilbud. 

– Det må være lett å forstå bru-
ken og styringen av slike tekno-
logier, hvis ikke blir de ikke mye 
til hjelp for brukeren, avslutter 
forskningslederen.

INNOVASJON

Samarbeid skal  
sikre konkurranse- 
kraft
Kongsberg Automotive  
leverer bildeler til nær-
mest alle bilprodusenter 
som finnes over hele  
verden. Til tross for et 
høyt kostnadsnivå i Norge 
er det mulig å være  
konkurransedyktige på 
grunn av et kontinuerlig 
effektiviserings- og  
forbedringsarbeid. Nå 
satser de aktivt på et 
samarbeid som skal føre 
til ytterligere innovasjon i 
plastindustrien.
- Vi har de mest kostnads- 
bevisste kundene i verden, der-
for må vi arbeide hardt hver  
eneste dag for å oppretthol-
de konkurranseevnen vår. Det 
handler ikke bare om pris, men 
også om å ligge i forkant og ut-
vikle nye produkter og system-
løsninger med merverdi for 
kunde. Derfor ble vi med i Are-
naprosjektet i4Plastics, sier Geir 
Liaklev som er utviklingssjef i 
Kongsberg Automotive Raufoss.

Plastklynge
i4plastics er en bransjeklynge 
med utspring fra Plastnett Inn-
landet og består av 15 små og  
store bedrifter som skal samar-
beide om kunnskapsbasert inn-
ovasjon og kompetanseutvik-
ling innen material- og verktøy-
teknologi for å styrke sin kon-
kurransekraft globalt.

- Vi er helt avhengige av å ha 
et samarbeidsnettverk og in-
frastruktur hvor vi kan jobbe 
sammen om innovasjon og ha 
sterke partnere innen forskning 
og utvikling på dette området. Vi 
har også innsett at vi ikke er di-
rekte konkurrenter, og at hver 
og en av oss har mer igjen for 
å samarbeide, enn å stå uten-
for dette samarbeidet, forteller 
Liaklev.
LES EN LENGER VERSJON AV ARTIKKELEN PÅ  
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JOBBER MED VELFERDSTEKNOLOGI. Prosjektleder Hilde G. Corneliussen og forskningsleder Ivar Petter Grøtte ved Vestlandsforskning.  FOTO: MERETE LUNDE



Bodømiljøet 
– ledende på 
forskning om 
innovasjon og 
entreprenørskap 
Nordlandsforskning og Handelshøgskolen ved 
Universitetet i Nordland har over lang tid vært 
ledende innen forskning på området innovasjon 
og entreprenørskap.

I Bodømiljøet er det et sterkt forskningsmiljø på  
innovasjon og entreprenørskap, og miljøet har flere 
ganger blitt rangert høyest i Norge på målinger av  
vitenskapelige publikasjoner på området. 

- Det viser at det er mulig for et ungt og lite  
universitetsmiljø å hevde seg godt på den  
nasjonale arenaen, og man kan ha nasjonalt ledende 
forskningsmiljø også utenfor de største byene, forteller 
Gry Alsos, professor ved Handelshøgskolen,  
Universitetet i Nordland.

Iselin Marstrander, direktør ved Nordlandsforskning, 
mener det gode samarbeidet mellom universitetet og 
forskningsinstituttet gir gode synergier og spennende 
samarbeid.

Innovasjon og entreprenørskap er nå definert som 
ett av tre sentrale satsingsområder for Universitetet i 
Nordland og er løftet fram i strategiplanene for  
Handelshøgskolen og Nordlandsforskning. Målet er  

å løfte miljøet enda en divisjon og forsterke den  
nasjonale posisjonen på entreprenørskaps- og  
innovasjonsforskning. 

Siteres flittig
Studier gjort av Damvad for Forskningsrådet  
plasserer miljøet i Norgestoppen innen forskning på 
entreprenørskap og innovasjon. Studiene har ikke bare 
målt mengden publikasjoner, men har også sett på 
hvor mye disse siteres andre steder.

- Dette er en kvalitetsindikator, og der havner  
Universitetet i Nordland på topp, sier dekan ved  
Handelshøgskolen UiN, Bjørn Olsen.

Vidt spenn fra kjønn til reiseliv 
Entreprenørskap og innovasjon er et bredt  
forskningsfelt, og miljøet i Bodø arbeider med flere 
forskningsprosjekter med ulike temaer:

Effekter av bedriftsinkubatorer er tema for et  
prosjekt ledet av professor Tommy Clausen ved  
Handelshøgskolen UiN. Hvordan nye teknologibedrifter 
kan dra nytte av tilknytning til en inkubator, og hvordan 
dette påvirker de nye bedriftenes utvikling, er spørsmål 
forskerne ser på.

Kjønn og innovasjon er tema for et prosjekt ledet av 
Elisabet Ljunggren ved Nordlandsforskning. Prosjektet 
skal bidra til kunnskap og forståelse av hvilken rolle 
kjønn har i innovasjon, og hvordan dette påvirker  
politikkutforming på området.

Handelshøgskolen UiN er norsk representant i  
Global Entrepreneurship Monitor, som er et stort,  
internasjonalt prosjekt som studerer utviklingen i  
entreprenørskapsaktivitet i mer enn 70 land i hele  
verden. Miljøet utgir årlig en rapport om  
Entreprenørskap i Norge, som er en statusrapport  
for entreprenørskapsnivået i Norge sammenlignet  
med andre land.

Andre eksempler på temaer for forskningsprosjekter er 
innovasjon i reiselivsnæringen, teknologibaserte  
nyetableringer, finansiering av entreprenørskap og 
innovasjon, og innovasjon i offentlig sektor.

Gry  
Alsos
Handelshøgskolen 
ved Universitetet 
I Nordland

Elisabet 
Ljunggren
Nordlandsforskning
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Oslo Medtech 
støtter kreftforskningen 

og bidrar med diagnostikk 
og medisinsk utstyr 

til kreftbehandling både 
i sykehus og i hjemmet.

en
ikk 

de
t.

Oslo Medtech fasiliterer samarbeid mellom helsevesen, FoU og næringslivet gjennom 183 medlemsvirksomheter 
og et bredt internasjonalt nettverk.Kontakt oss på mail@oslomedtech.no

Systemet som METAS har 
utviklet detekterer olje- og gass-
lekkasjer ved hjelp av aktiv aku-
stikk, en slags sonar. Hvis systemet 
detekterer noe unormalt i vann-
volumet over f.eks en oljeinstal-
lasjon som står på havbunnen, så 
vil det sette i gang en analyse som 
avdekker om det er biomasse som 
detekteres eller om det er en olje- 
eller gasslekkasje. Hvis det er en 
lekkasje vil systemet umiddelbart 
utløse en alarm i operasjonsrom-
met på plattformen som kontrolle-
rer installasjonen.

Spin-off-selskap
Selskapet stammer fra Havforsk-
ningsinstituttet som bruker noe 

av den samme teknologien for å 
måle biomasse i havet i forbindelse
med bestandsforvaltningen av 
fi sk. Startskuddet for det som har 
blitt METAS kom imidlertid da 
Statoil hadde behov for å måle hva 
slags eff ekt utslipp av borekaks 
hadde på omgivelsene.

- Det var da vi skulle levere denne
løsningen til Statoil at vi hadde 
behov for å kommersialisere ideene,
 og da selskapet startet var det først 
med hjelp fra Bergen Teknologi-
overføring (BTO). Vi ble også med i 
NCE Subsea i en tidlig fase og fi kk 
god rådgivning derfra. Det sam-
arbeidet ga oss en trygghet for at 
vi gjorde tingene riktig. De hadde 
også mye kunnskap om det rent 

forretningsmessige som vi kun-
ne dra nytte av og de hjalp blant 
annet til med rådgiving i forbin-
delse med kapitalinnhenting, sier 
Terje Torkelsen, som er teknologi-
direktør i METAS og en av de tre 
gründere som står bak selskapet.

Spennende fremtid
Han forteller at samarbeidet med 
NCE Subsea har vært veldig bra og 
at de fortsatt benytter tjenestene 
de får derfra.

- Vi forsøker å deltar på alle 
møtene NCE Subsea arrangerer, så 
sant vi har anledning til det. I til-
legg har vi bedriftsinterne møter 
med NCE Subsea to ganger i året, 
og det er nyttig slik at vi får justert 

kursen underveis, forteller han.
Nå er METAS inne i selve kom-

mersialiseringsfasen der produk-
tene skal selges i markedet. Am-
bisjonene er store og særlig fordi 
potensialet og interessen for 
METAS teknologi har vakt inter-
nasjonal interesse.

- Vi har stor tro på fremtiden. 
Et strengere regelverk om miljø-
overvåking i forbindelse med olje-
utvinning på havbunnen kan være 
bra for vårt selskap. Samarbeidet vi 
har hatt i NCE Subsea viser med all 
tydelighet at det kommer mye og 
god teknologiinnovasjon ut av den 
norske oljeindustrien, og det er vi 
et synlig bevis på, sier Torkelsen 
avslutningsvis.

Miljøovervåking på 
havets bunn

NYHETER

Vellykket 
klyngesamarbeid 
skal bidra til å redde liv
Sensocure utvikler medi-
sinske sensorer som skal 
redde liv og er et godt ek-
sempel på vellykket sam-
arbeid mellom akademia, 
næringslivet og forskning. 

Sensoren det er snakk om skal 
brukes til å måle utilstrekkelig 
blodtilførsel i vitale organer i 
kroppen.

- Dette er den hyppigste syk-
doms- og dødsårsaken i den 
vestlige verden i dag, i form av 
hjerneslag, hjerteinfarkt og 
komplikasjoner etter kirurgis-
ke inngrep, sier Berit Brosvik 
som er prosjektleder for FoU hos 
Sensocure.

Sensoren måler om organene 
får nok oksygen i sanntid, mens 
dagens målemetode er mer tid-
krevende.

Inkubator
Sensocure er lokalisert i forsk-
ningsparken ved Høgskolen i 
Buskerud og Vestfold, utenfor 
Horten.

- Gjennom NCE Micro- and 
Nanotechnology har vi fått go-
de kontakter med industrielle 
aktører som skal produse-
re sensoren for oss, samarbei-
det har hjulpet oss med selve 
forskningsarbeidet og gitt til-
gang til både laboratorier og 
utstyr, det har vært avgjørende, 
sier Brosvik.

Neste fase
- Nå jobber vi med kommersia-
lisering, blant annet mot det 
amerikanske markedet hvor 
det allerede er inngått lisens-
avtaler, så vi ser absolutt kontu-
rene av noe som ganske sikkert 
kommer til å bli en suksess, sier 
Roger Dalseg som er direktør i 
NCE MNT.

METAS er et selskap som jobber med måleteknologi som skal 
sørge for bedre miljøovervåking i havet. Selskapet har vært medlem i NCE 

Subsea siden 2009 og benyttet en rekke av de tjenestene som tilbys 
gründere i subseaindustrien. Nå er selskapet i kommersialiseringsfasen 

med løsninger som har internasjonalt potensial.

MILJØOVERVÅKING I HAVET. Systemet som METAS har utviklet detekterer olje- og gasslekkasjer ved hjelp av aktiv akustikk, en slags sonar. Terje Torkelsen, er 
teknologidirektør i METAS og en av de tre gründere som står bak selskapet. FOTO: STATOIL/PRIVAT
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Klyngesatsning for fremtiden
Teknologi- og kunnskapsklynger er et utmerket redskap for økt innovasjon og konkurransekraft.

– Horten og bedriftene i Electronic Coast er 

knutepunktet i det norske eventyret innen 

mikro- og nanoteknologi. Siden 1960-tallet har 

industriaktørenes satsninger, besluttsomhet og 

visjonære planer bygget grunnlaget for en unik 

næringsklynge med flere suksessrike bedrifter, 

forteller Roger Dalseg, daglig leder i NCE 

Micro- og nanoteknologi. Vi bereder grunnen 

for den neste industrielle revolusjonen, hvor 

nanoteknologi står sentralt. Klyngeprosjektet 

NCE MNT bidrar til utvikling av ekspertise, 

infrastruktur og innovasjonsdrivende aktører 

innen en «muliggjørende» teknologi, som vil 

utgjøre plattformen for fremtidens næringsliv på 

de fleste områder. 

Prosjektet har gode resultater å vise til siden 

oppstarten i 2006. – Så langt har vi vært med på 

å utløse over en milliard norske kroner i mikro- 

og nano- relaterte satsninger og infrastruktur. 

Med gode støttespillere har prosjektet bidratt 

til oppbyggingen av Institutt for Mikro- og 

nanosystemteknologi  (IMST) ved Høgskolen 

Buskerud Vestfold, etableringen av Vestfold  

Innovation Park (VIP), med renrom og 

laboratorier, simulator og samhandlingslab 

(SIMSAM), Silicia Vestfold Technology  

Incubator, med 15 spennende oppstartsbedrifter 

og en rekke tjenesteaktører som Deloitte, 

Connect, Nettverksbanken og MicroTech 

Innovation AS. Gjennom selvdrevne aktører, 

som allerede jobber aktivt med klyngens 

fremtidige konkurransekraft, vil effekten av 

NCE-satsningen gi effekter også lenge etter 2016. 

Dalseg har derfor god tro på klyngens videre 

utvikling også etter NCE-perioden.

–Vi ser at arbeidet med nyskaping og fokus på 

anvendelser av teknologien i ulike markeder, 

gir resultater. Gjennom samarbeidsprosjekter 

og interaksjon bedriftene imellom, samt  

mot akademia og forskningsinstitusjoner og 

virkemiddelaktører, ser vi nå klyngen som 

en stadig varmere innovasjonsgryte hvor det 

putrer og bobler med stadig flere interessante 

prosjekter, forteller han. 

Konkurrerer globalt

Medlemsbedriftene i NCE MNT konkurrerer 

globalt i industrier hvor disruptive innovasjoner, 

i nær fremtid, vil kreve stadig raskere endrings- 

og omstillingsevne.

– Et sterkt miljø for nyskaping i ryggen er 

avgjørende for klyngens konkurransekraft. 

Prosjektets arbeid, med reduksjon av  

innovasjonsbarrierer og tilrettelegging for  

nyskaping og internasjonalisering, bygger  

nettopp på dette, sier Dalseg. 

Det norske mikro- og nanoteknologimiljøet  

har gjennom mange år utviklet sterke bånd  

til internasjonal industri, forsknings- og  

utviklingsmiljøer. Flere medlemsbedrifter har 

også mottatt internasjonal anerkjennelse og 

priser for sine innovative produkter, og klyngen 

har i en årrekke lyktes i å lande store kontrakter i 

en global konkurransesituasjon, forteller Dalseg. 

Prosjektet har bygget videre på dette, og utviklet 

et betydelig internasjonalt nettverk for samarbeid 

rundt innovasjon og kommersialisering av 

teknologibaserte ideer, sier Dalseg.

 

Roger Dalseg

daglig leder i NCE 
Micro- og nanoteknologi

STYRKER INNOVASJON 
I SUBSEAINDUSTRIEN
NCE Subsea jobber strategisk, målrettet og langsiktig for å styrke innovasjon i norsk 
subseaindustri. Investeringer i forskning, utvikling og innovasjon resulterer i nye 
produkter og tjenester, som kan gi økte markedsandeler for norske bedrifter.

- Vi tar tak i temaer, prosjekter og problemstillinger 
som kan løses på tvers av bransjen, sier Jon 
Hellevang, som er Senior Subsea Innovator i 
NCE Subsea. Dette kan for eksempel være prosjekter 
som er for store for enkeltbedrifter å håndtere alene. 
Mye av arbeidet til NCE Subsea ligger i å fasilitere 
prosesser og for eksempel sette sammen team fra 
industrien og fra forskningsmiljøene som kan arbeide 
sammen om innovasjon.
 
Global allianse
En av våre sentrale aktiviteter er Global Subsea 
University Alliance, som er et formalisert samarbeid
mellom internasjonalt ledende FoU- og utdanningsmiljøer. 
Alliansepartnerne er lokalisert i verdens ledende 
hub’er for undervannsteknologi.NCE Subsea 
har hatt en aktiv rolle i å realisere alliansen, 
og vi ønsker å bygge videre på dette som en 
plattform for internasjonal innovasjonsaktivitet.
- Alliansen skal bidra til å styrke utdanningsløp 
og innovasjon innen undervannsteknologi, blant 
annet gjennom internasjonal mobilitet av studenter, 
lærekrefter og forskere, sier Hellevang. Vi ønsker å 
etablere workshops og bygge felles, internasjonale 
innovasjonsprosjekter rundt alliansen.
 
Støtte til gode ideer
For å styrke innovasjon støtter vi også gode 
utviklingsprosjekter og ideer. Dette kan være finansiell 
støtte eller faglig bistand, tilgang til relevante 

kontakter og kunnskap om prosjektutvikling.
Vi har også etablert programmer for forretningsutvikling, 
for å hjelpe gründere å realisere ideene sine.
- Gründere er ofte teknisk sterke, men mangler gjerne 
markedsfokus, sier Hellevang. I programmene Subsea 
First Step og Subsea Next Step hjelper vi dem blant 
annet med å utvikle solide forretningsmodeller. Med 
hjelp fra flere ressurspersoner øker sjansen for at 
gründere lykkes i en krevende bransje.
 
Ambisjoner om GCE 
- At vi er Norwegian Centre of Expertise betyr 
en anerkjennelse av at vi er ledende innen vårt 
fagområde, sier Hellevang. Nå er ambisjonen 
å videreføre arbeidet i neste nivå klyngeprogram, 
og få status Global Centre of Expertise.

Norwegian Center of Expertise 

Norwegian Centre of Expertise Subsea samler og promoterer 
norsk subseaindustri, som er et av verdens ledende miljøer 
innen undervannsteknologi. Norskbaserte selskaper har 
en markedsandel av over 50 prosent av det totale globale 
subseamarkedet, og innen enkelte produkter dominerer disse 
selskapene markedet fullstendig.Norwegian Centre of 
Expertise Subsea er et industridrevet initiativ som arbeider 
for å styrke og internasjonalisere næringsliv, forskning og 
utdanning.  Klyngenettverket består av mer enn 140 bedrifter 
og organisasjoner. NCE Subsea støttes av Innovasjon 
Norge, SIVA og Norges forskningsråd.

WORLD-CLASS
SUBSEA SOLUTIONS
FROM NORWAY

www.ncesubsea.no
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Nå beredes grunnen for at Kongs-
berg-miljøet skal få status som 
Global Centres of Expertice.

Teknologiindustrien på Kongs-
berg har spilt en sentral rolle i 
norsk industri, og har utviklet 
seg til en global kompetanseklyn-
ge med verdensledende bedrif-
ter i mange bransjer. Bedriftene 
har etablert sine markedsposisjo-
ner gjennom langsiktig satsing på 
innovasjon, kompetansebygging 
og tett samarbeid med krevende 
kunder.

Klyngen har Systems Engine-
ering som felles kjernekompe-
tanse. Systems Engineering er en 
helhetlig måte å løse kompliserte 
utfordringer på ved hjelp av kom-
petanse og teknologi.

Målrettet innovasjon
Ett av industrilokomotivene er 
Kongsberg Gruppen ASA. Kon-
sernsjef Walter Qvam mener mål- 
rettet innovasjon er avgjørende 
viktig for utviklingen i norsk indu-
stri fremover. Qvam mener Kongs-
berg spiller en veldig viktig rolle i 
dette arbeidet.

– Vi må bidra til å styrke frem-
tidens kunnskapskraft. Avanserte 
roboter vil ta over produksjons- 
linjer, materialene blir mer avan-
serte og de fleste prosessene blir 
automatiserte. Disse epokeskif-
tene vil føre til store endringer. Vi 
kan gå fra outsourcing til home-
sourcing, sier Walter Qvam.

Innovasjonsmiljøet roses også 
av Tore Halvorsen som er Senior 

Vice President, Subsea Technologi-
es i FMC Technologies:

- Kongsberg har en fantastisk 
klynge hvor det ikke er begrens-
ninger i samarbeidet. Innenfor 
et lite geografisk område har vi  
tilgang på unik kompetanse, tek-
nologi og god erfaring med å levere 
systemer for ekstreme anvendel-
ser. Dette kan vi bli enda bedre på 
å utnytte ved å ha flere utviklings-
prosjekter mellom bedrifter i ulike 
bransjer, sier Tore Halvorsen.
Kompetanseklynger er viktig for 
å styrke norsk konkurransekraft. 
Kunnskapsutvikling og kobling 
mellom forskning og næringsliv 
bidrar til å øke innovasjonshastig-
heten, og gjør Norge mindre olje- 
og oljeprisavhengig.

Rik tradisjon
I 2014 kunne Kongsberg-indu-
strien feire sitt 200 årsjubileum. I 
1814 ble Kongsberg Våpenfabrikk 
(KV) etablert. 200 år med kon-
tinuerlig drift og utvikling har 
ført til den unike bedriftshisto-
rien som fortsatt lever i beste vel- 
gående på Kongsberg. KV eksisterer  

ikke lenger, men takket være  
innovative bedriftsledere, dedi-
kerte medarbeidere og fremsyn-
te eiere har hjørnesteinsbedriften 
utviklet seg til å bli en verdensle-
dende klynge med høyteknologisk 
kompetanse.

Satsing på utdanning
Nærheten til den mangfoldige tek-
nologiindustrien gjør at Høgsko-
len i Buskerud og Vestfold (HBV) 
kan tilby et bedriftsrelevant  
studietilbud. I dette arbeidet har 
NCE Systems Engineering lagt ned 
mye ressurser.

Masterstudiet i Systems Engine-
ering utvikles og forbedres gjen-
nom et tett og godt samarbeid med 
bedriftene. Du kan nå velge for-
dypning innen subsea, produkt- 
og prosessutvikling, industriell 
økonomi og innovasjon i et globalt 
perspektiv. Egen fagutdanning i 
kompositt er også i ferd å komme 
 på plass. I tillegg samarbeider  
industrien på Kongsberg med  
hele utdanningsløpet fra barne- 
hage til høyskole, gjennom  
prosjektet Kongsbergskolen.

Tore Halvorsen
Senior Vice  
President, Subsea 
Technologies i  
FMC Technologies
FOTO: FMC TECHNOLOGIES

Walter Qvam
Konsernsjef, 
Kongsberg  
Gruppen ASA
FOTO: KONGSBERG GRUPPEN

Vi må bidra til å  
styrke fremtidens 
kunnskapskraft.

Kongsberg har en 
fantastisk klynge 
hvor det ikke er  
begrensninger i  
samarbeidet.

UTDANNING. Samarbeid med skolen i Kongsberg er viktig for utdanningen 
av fremtidens teknologer.  
FOTO: NCE SE

NCE Systems Engineering

Teknologibedriftene på Kongsberg utgjør en global 

kompetanseklynge med Systems Engineering som felles 

kjernekompetanse. Klyngen av bedrifter samarbeider med 

verdensledende universiteter for å videreutvikle denne 

kjernekompetansen. Alle bedriftene leverer sikkerhetskritiske 

løsninger og mange av dem er globale markedsledere innen 

bil, fly, subsea, energi, maritim, forsvar og romfart. Blant 

selskapene med milliardomsetning finner vi:

NYHETER

LANDETS STERKESTE 
INNOVASJONSMILJØ?
Kongsbergklyngen er  
et av landets fremste  
kompetansemiljøer  
for industriell innovasjon  
og utvikling av høy- 
teknologiske løsninger.
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24-7. I Kongsberg Maritimes 360 graders supportsenter 
kommuniserer selskapet døgnet rundt med sine kunder 
over hele verden.  FOTO: KONGSBERG GRUPPEN

FAKTA

Anita Krohn Traaseth 
Administrerende direktør i Innovasjon 
Norge. Sitat fra NCE Systems  
Engineerings nyhetsbrev september 
2014.

Sven Samuelsen
Spesialrådgiver for brukerstyrt  
innovasjonsarena i Norges forsknings-
råd. Sitat fra NCE Systems  
Engineerings statusrapport 2014.

Erna Solberg (H)
Statsminister. Sitat fra NCE Systems 
Engineerings nyhetsbrev januar 2014.

Omsetning fordelt 
på bransje (2013)

Olje- og gassteknologi 41 %

Maritime 18 %

Forsvar og romfart 16 %

Automotive 19 %

Luftfart 3 %

Andre 3 %

HAVDYP.  FMC Technologies´ undervannsutstyr er utviklet til å tåle  
ekstreme påkjenninger på havdyp ned mot 3.000 meter. 
FOTO: FMC TECHNOLOGIES

Næringslivet er en 
viktig arena  
for læring og 
kunnskaps- 
utvikling. Det er 
Kongsberg et  
tydelig eksempel 
på.  

Kompetansen  
bedriftene har  
tilegnet gjennom 
et felles forsknings-
prosjekt vil nytte 
andre bedrifter i 
Norge, og hjelper 
norsk teknologi-
industri til å bli 
mer konkurranse-
dyktig.

Jeg er gjennom-
gående begeistret. 
Uavhengig av hvor 
vi er fra i Norge, kan 
vi være stolte av 
Kongsberg.

FMC Technologies: 
Leverandør av systemer, produkter og tjenester 
til den internasjonale olje- og gassindustrien. 
20.100 ansatte i 17 land.

Kongsberg Gruppen: 
Leverer systemer og løsninger til 
kunder innen olje- og gassindustrien, 
handelsflåten, forsvar og romfart. 
7.700 ansatte i 30 land. 

Kongsberg Automotive: 
Leverer deler og systemer for girkontroll, 
clutch og setekomfort til personbiler og 
nyttekjøretøy. 10.000 ansatte i 20 land. 

GKN Aerospace: 
Produsent av komponenter til flymotorer 
og gassturbiner for verdens ledende 
flymotorprodusenter. 50.000 ansatte i 35 land.

Dresser-Rand: 
Prosjekterer, leverer og vedlikeholder gassturbiner 
og gassturbindrevne kompressor- og generatorsett 
til olje- og gassindustrien og til landbaserte 
installasjoner. 8.100 ansatte i 50 land.

Kompetanseklyngen   
i tall, mål og omfang

TIPS

Årlig omsetning: 45 milliarder 
kroner.

85 prosent av omsetningen skjer 
utenfor Norge.

Tilstede på 200 steder i mer enn 
40 land.

Antall ansatte: 24.000,  
hvorav 10.000 i Norge og  
nærmere 8.000 på Kongsberg.

Årlig innkjøp fra norske leveran-
dører på 10 milliarder kroner.

Årlig midler til forskning,  
utvikling og innovasjon:  
3 milliarder kroner.

FMC Technologies har en  
markedsandel på systemer og 
løsninger til olje- og gass- 
produksjon på havbunnen på 
nærmere 40 prosent på  
verdensbasis.

Hvert tredje sekund tar et fly av fra 
en flyplass i verden med  
deler produsert av GKN  
Aerospace Norway.

Kongsberg Gruppen er global  
markedsleder på selvgående 
undervannsfarkoster som  
HUGIN, maritim automasjon og 
navigasjon. Konsernet er også 
verdensledende på utvikling av 
forsvarssystemer.

Mer enn 50 bilprodusenter over 
hele verden kjøper deler og 

systemer for girkontroll, clutch 
og setekomfort utviklet av 
Kongsberg Automotive.

Signalene fra værsatellittene som 
lastes ned til satellittstasjonene 
til Kongsberg Satellite Services 
på Svalbard, brukes som  
grunnlag for værvarsler verden 
over.

Verdensledende kunnskapsaktører 
som Stanford University,  
Stevens Institute of Technology, 
Georgia Tech og Chalmers  
ønsker å jobbe sammen med de 
verdensledende bedriftene og 
Norsk Institutt for Systems  
Engineering på Kongsberg.

Kongsbergklyngens virksomhet er  
omfattende og variert. Her får du en rask 
oversikt over størrelser og kompleksitet.
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INNSIKT

Hvem skal eie ideene?

En av tre norske bedrifter har opplevd at andre 
virksomheter har etterlignet bedriftens teknologi, navn 
eller tjenester, og over 70 prosent av bedriftslederne mener 
at kopiering vil øke i fremtiden.

F
o r s k n i n g s m i l j ø e r 
og bedrifter er i dag 
avhengige av verdiene 
som skapes gjennom 
ansattes kunnskap, re-
lasjoner, kreativitet,
metoder og kompe-

tanse. For teknologiaktører vil 
det typisk være nye ideer til tek-
niske løsninger eller fremgangs-
måter. For forskningsmiljøer vil det 
være forskningsresultater og 
anvendelse av kunnskap. For 
andre kan den viktigste verdien 
være logoen eller designen som 
brukes for å kommunisere med 
markedet. Det burde derfor være 
selvsagt å skaff e seg rettighetene 
til det som er foretakets kjerne-
virksomhet. Slik er dessverre ikke 
virkeligheten.

Å beskytte rettighetene

1  En undersøkelse gjennomført 
av OpinionPerduco for 

Patentstyret, viser at mange 
norske foretak ikke beskytter tek-
nologi, firmanavn, logoer og 
design. Blant 2000 ledere i små og 

mellomstore bedrifter svarte kun 
33 prosent ja på spørsmålet om at 
det kan være aktuelt å registrere 
patenter, varemerker eller design 
fremover. For mange representerer 
slike immaterielle rettigheter 
langt større verdier enn de fi nan-
sielle, som eksempelvis bygninger, 
maskiner og produksjonsutstyr. 
Likevel viser det seg altså at et 
fåtall styrker bedriften sin ved å 
beskytte immaterielle verdier. 
Dette er oppsiktsvekkende. 

Undersøk rettighetene

2
Uten en bevisst tilnærming 
til forvaltning og foredling av 

bedriftenes immaterielle verdier, 
eller uten en innovasjonsfrem-
mende bruk av disse, lever en rekke 
norske virksomheter farlig, og står 
i konstant fare for å bli skviset ut av 
lukrative markeder eller gå glipp 
av åpenbare sjanser til økte 
markedsandeler. 

Ved utvikling av ny teknologi 
eller tjenester er det bedriftenes 
ansvar å unngå å krenke andres ret-
tigheter. Dette krever inngående

kunnskap til hva som er 
registrert av rettigheter innenfor 
det området utviklingen foregår. 
En utviklingsprosess er tidkreven-
de og kostbar, og derfor ligger det et 
vesentlig incentiv for bedrifter og 
forskningsmiljøer å undersøke om 
det både foreligger samarbeids-
muligheter og rettigheter. Dette 
reduserer risikoen for å fi nne opp 
hjulet på nytt, og døren for frem-
tidig samarbeid, partnerskap og 
lisensieringsmuligheter åpnes opp.

Forretningsutvikling

3
Ved å overse mulighetene 
som ligger i immaterielle ret-

tigheter går norske bedrifter glipp 
av et rimelig innovasjonsverktøy, 
og risikerer å miste konkurranse-
kraft og inntjening. Bruk av rettig-
heter er et av foretakets viktigste 
aktivum, og vil ha avgjørende 
betydning ved konsolidering og 
handlingsrom i eget marked, 
fusjoner, kapitaltilførsel, partner-
skap, oppkjøp og lisensiering – kort 
sagt: muligheten for forretnings-
utvikling.

Otto Scharff
Avdelingsdirektør i Patentstyret

Patentering av en oppfi nnelse gir 
enerett til å utnytte oppfi nnel-
sen kommersielt i 20 år. For å få 
patent må man levere en søknad 
til Patentstyret. Oppfinnelsen 
må utgjøre en praktisk løsning 
av et problem, der løsningen har 

teknisk karakter, teknisk eff ekt 
og er reproduserbar. Oppfi nnel-
sen må også ha ”oppfi nnelseshøy-
de”, noe som betyr at den må være 
ny og skille seg vesentlig fra tidli-
gere kjent teknikk på området.

Patent

Et varemerke er et særpreget 
kjennetegn for varer og 
tjenester. Kan blant annet 
bestå av navn, ord, logo 
eller fi gur. Man kan beskytte et 
varemerke mot etterligninger 
gjennom å søke om vare-
merkeregistrering hos Patent-
styret. Viktigste fordeler:

Gir enerett til å bruke merket 
som kjennetegn for egne varer 
og/eller tjenester.

Gir enerett til å bruke merket 
i kommersielt øyemed, for 
eksempel bruk av navnet på 
selve varen, på innpakningen, 
i reklame, på internett, i muntlig 
omtale eller på annen måte.

Eneretten gjelder i hele Norge.
Eneretten varer i 10 år, og 

kan fornyes hvert 10. år et 
ubegrenset antall ganger.

UTVIKLING

FOTO: PATENTSTYRET

Varemerke

Utseende og formen til et pro-
dukt, eller til deler av produktet. 
Begrepet omfatter også ikke-fy-
siske gjenstander, som skjermbil-

der for web, grafi ske symboler o.l. 
For å få vern ved registrering må 
designen være ny og ikke vært of-
fentlig mer enn 12 måneder.

Design

Rettslig beskyttelse av teknikk 
(patent), varemerker og design. Gir 
blant annet enerett til å utnytte 
egne produkter og tjenester kom-

mersielt. Industrielle rettigheter 
betraktes som en forutsetning for 
økonomisk vekst, både for enkelt-
bedrifter og for samfunnet.

Industrielle rettigheter

ILLUSTRASJON: ISTOCK

Kilde: www.patentstyret.no



Alle gode produkter er et resultat av gode idéer. Med riktig beskyttelse gir 

du dine idéer bedre forutsetninger for å føre til produkter som gir vekst og 

avkastning, og som forblir unike.

www.zacco.com

FÅ MER UT  
AV DINE IDÉER 



Det er langt fra idéstadiet  
til kommersialisering av et  
forsknings- og utviklingsprosjekt, 
og mange gir opp underveis. 
– Bedriftsledere må få øynene 
opp for deres muligheter til å 
søke offentlige tilskuddsordninger, 
sier Lars Henrik Krogh, daglig 
leder i Nofas.

 

Har bidratt til over 2 milliarder 
FoU-kroner til kunder

 

 

 
 

 
 

Fire SkatteFUNN og 10 millioner 
kroner fra DEMO2000 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Avinor jobber strategisk  
med innovasjon

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Var ikke klar over at de kunne 

innvilget over 1 million 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Får du ikke godkjent søknad, 
betaler du ikke Nofas

 

 

Mangler din bedrift ressurser 
som kan dedikeres til en  
FoU-søknad eller har behov for 
strategisk innovasjonsrådgivning? 
Avtal et uforpliktende møte 
med oss: post@nofas.no

www.nofas.no | 32 22 10 40

Innovasjon krever mot, 
kunnskap, vilje og kapital

Lars Henrik Krogh


