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Bedrifter Myndigheter

Norwegian Smart Care Cluster –
fra marked til industri 

• 120 bedrifter – (66 i Rogaland –
resten fra Tromsø til Fredrikstad) 

• 45 kommuner – offentlige aktører
• 3 universiteter (UiB, UiS, UiA)
• 2 høgskuler (HVL, VID)
• 2 forskningsinstitutt (Norce, Sintef) 

• Snart 5 år i klyngeprogrammet
• Sølvsertifisert 



Helsenæringen - Sammen om verdiskaping og bedre tjenester

Utfordringer: 
Omstilling av norsk økonomi og behov for flere lønnsomme 
arbeidsplasser. 

Aldrene befolkning og flere personer med sammensatte 
sykdommer.

Mål: 

Økt konkurransekraft i den norske helsenæringen

Økt bærekraft i helse- og omsorgstjenesten, i form av mer 
effektiv forebygging, behandling og omsorg.



• Liten kultur for samarbeid
• Uklar rolledeling
• Lite profesjonelle offentlige anskaffelser
• Antall kliniske studier går ned
• Liten tilgang på testfasiliteter
• Utfordrene tilgang til kapital
• Krevende å få innpass internasjonalt 
• Vanskelig tilgang til helse og registerdata 

Vanskelig hjemmemarked! 

Barrierer



• Bedre kultur og insentiver for samarbeid
• Lettere tilgang til kliniske studier og testfasiliteter
• Økt vekst og internasjonalisering
• Mer kommersialisering
• Bedre tilgang til helsedata kan gi store gevinster
• Klarere roller

Tiltaksområder



Næringslivet kan bidra til både bedre 
løsninger og en mer effektiv ressursbruk i 
helsesektoren. Næringslivet kan, med sine 
arbeidsformer og dynamikk, bistå 
helsetjenesten og helseforvaltningen til å nå 
sine mål. 
Det er ledelsen i helse- og omsorgstjenesten 
sitt ansvar å utnytte dette potensialet og å 
gjøre det på en hensiktsmessig måte. 

Regjeringen ønsker en sterkere kultur for 
dialog og kontakt mellom næringsliv og helse-
og omsorgssektoren

Etablere en sterkere kultur for samarbeid



Forskning og innovasjon legger til rette for fornyelse og omstilling til et 
mer produktivt næringsliv. Siden 2013 har regjeringen styrket de 
landsdekkende, næringsrettede ordningene for forskning og 
innovasjon, og helsenæringen bruker disse ordningene aktivt.

Regjeringen har en langtidsplan for forskning og høyere utdanning 
med satsinger på teknologi og omstilling i næringslivet som vil være 
viktig for videre vekst og utvikling i helsenæringen.

Regjeringen arbeider for gode betingelser for handel og 
markedsadgang og godt fungerende kapitalmarkeder. 

Tilstrekkelig tilgang til kapital i de ulike utviklingsfasene for 
oppstartsbedrifter er helt avgjørende for vekst.

Gode rammebetingelser for næringslivet



Regjeringen ønsker å legge til rette for 
bedre samhandling mellom helse- og 
omsorgstjenestene og ulike private og 
ideelle aktører i økosystemet for 
helseinnovasjon. 

Det skal skje i de ulike leddene fra 
behovsanalyse, gjennom utviklingsløpet, 
via anskaffelse og til implementering, 
spredning og evaluering av produktet i 
klinisk praksis.

Det offentlige som en attraktiv samarbeidspartner



Kommersialisering er å få ideer og oppfinnelser ut i et marked. Ideer 
og oppfinnelser sprunget ut fra forskning og praksis, kan og bør 
komme pasienter og samfunnet til gode i form av nye varer og 
tjenester og bedre arbeidsprosesser.

Regjeringen har som ambisjon å styrke arbeidet med 
kommersialisering av resultater fra offentlig finansiert forskning 
ytterligere. Regjeringen mener det er potensial for økt 
kommersialisering av medisinsk og helsefaglig forskning og ideer fra 
helse- og omsorgssektoren.

Tilrettelegging for økt kommersialisering



www.smartcarecluster.no

www.twitter.com/#Smartcareclust

www.linkedin.com/company/norwegian-smart-care-cluster

www.facebook.com/Smartcarecluster
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