
Kjøreregler for Forelesningen

NB: Forelesningen vil bli tatt opp og lagt ut på YouTube etterpå.  Hvis 
du ikke ønsker å komme med på opptaket, skru av mikrofon og 
video, og ikke del skjermen din. Du kan også velge å forlate denne 
forelesningen nå.

Stille spørsmål? Du kan når som helst bruke Chat feltet på Skype til å 
stille spørsmål. Du kan også melde deg med navn i feltet til å muntlig 
stille spørsmål med påsatt lyd og video. Men jeg følger ikke med på 
dette feltet mens jeg gir forelesning. Etter forelesningen, kan jeg 
besvare spørsmål (skriftlig & muntlig).



Hva kan Innovasjon Norge hjelpe helseforetakene med?
Elin Rønning, Innovasjonsrådgiver Innovasjon Norge 



Vi gir lokale ideer globale muligheter

Innovasjon Norge skal bidra til bærekraftig 
vekst og eksport for norsk næringsliv.

Formål
• Innovasjon Norge skal være statens og 

fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere 
verdiskapende næringsutvikling i hele landet.

Hovedmål
• Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og 

samfunnsøkonomisk lønnsom 
næringsutvikling, og utløse regionenes 
næringsmessige muligheter.

Foto: Innovasjon Norge



Vi hjelper deg med å redusere risiko og 
gripe mulighetene

Foto: Mode sensors

Vi tilbyr finansiering gjennom lån og tilskudd, 
rådgivning om innovasjon og internasjonalisering, 
og er koblende opp mot nettverk og klynger.

Vi har kontorer i Bodø og Mo i Rana



Oppstart av 
bedrift

Innovasjon og 
utvikling

Internasjonal
satsing

Vi bidrar i prosjekter for



Våre strategiske prioriteringer 2020–2025

Innovasjon Norge skal 
være en sparringpartner 

for norsk næringsliv

Vi skal jobbe for at 
flere bedrifter lykkes 

med bærekraftig vekst 
og eksport

Innovasjon Norge skal 
jobbe for at næringslivet 

løser globale 
samfunnsutfordringer

Gjennom regionale 
partnerskap skal vi bidra 
til å skape arbeidsplasser 

i hele landet

Vi skal gi kunnskapsbaserte råd om hva som virker



• Næringen peker selv på markedsadgang som den 
største hindringen for vekst

• Adgang til innovative anskaffelser hjemme og ute 
er viktig for å teste, verifisere og bryte gjennom i 
markedet med nye løsninger

• Skaleringskapital er videre helt avgjørende 

Menon2020

Helsenæringen: hvilke utfordringer for vekst?
Store selskaper står for store deler av dagens vekst i helsenæringen, men vi ser en stor og 
fremoverlent underskog av unge selskaper



For alle finansieringsordningene vektlegger vi: 

Verdiskaping i Norge

Bærekraft

Markedsaksept og vekstpotensial

Nyhetsverdi/Innovasjonshøyde

Gjennomføringsevne (Menneskelige og økonomiske ressurser)

Om IN er utløsende for prosjektet



Markedsavklaring
100.000 kr

Oppstartslån
-inntil 1.5 MNOK

Kommersialiserings-tilskudd
-inntil 600.000 kr

Egenkapital-krav: 
600.000

Prosjekt kapital:
1.2 MNOK

Egenkapitalkrav:
1,0 MNOK

Prosjektkapital:
2.5 MNOK

Kausjon: 20 %
Rentefritt: 2 år

Avdragsfritt: 4 år

Oppstartfinansiering 2021



Marie Steinfjell
 Sparring

 Markedsavklaring



• Sparring

• Markedsavklaring

• Kommersialisering

Anue





St. Olavs: AutoSkår - kontaktløs overvåking av pasienter OUS: Kontrolltårn for operasjonsvirksomhet

Haukeland: Automatisk sporing kirurgisk utstyr

Vestre viken: Videosamtale med AMK Sykehuset Østfold: Trygg og sikker prøvetaking i hjemmet St. Olavs: Virtuell teknologi i psykiatrien

Agder-regionen: 25 kommuner om digital 
velferdsteknologi

Sunnaas: Rehabilitering for slagpasienter

Stavanger kommune: Aktivisering og egenmestring 



Kompetent
norsk leverandør-
bedrift 

Innovasjonskontrakt

Privat eller 
offentlig virksomhet

Tilbud: Nytt/forbedret
produkt/løsning

Behov: Dekkes ikke av 
eksisterende tilbud 

i markedet

• Innovasjonshøyde
• Markedspotensial
• Gjennomføringsevne
• Bærekraft
• Verdiskaping i Norge
• Utløsende

Pilot kunde

Markedsdrevet
innovasjon

• Spesifikasjoner
• Referanse
• Markedskanal

SMB med
vekstambisjoner

14

Utvikling i samarbeid med markedet

Foto: CC by o5com



Hva er innovasjonskontrakter?

Et utviklingssamarbeid om krevende forsknings- og 
utviklingsprosjekter. Det er et forpliktende og målrettet 

samarbeid som inngås mellom en leverandørbedrift og en 
kundebedrift i privat eller offentlig sektor. Det kan være 
flere samarbeidende bedrifter på begge sider, både på 

leverandørsiden og kundesiden. 



Case Innovasjonskontrakt



Når vi har suksess:)



Klynge innenfor helse



Virkemiddel 
aktører

Næringshager, 
Inkubatorer,

Kunnskapsparker, 
rådgivere

Økosystem i 
Nordland Investorer

Klynger, 
coworking

og 
samarbeids

-miljøer 

Kommuner

Banker 

Her kan du spørre om hjelp



Markeds
avklaring

Maks 
100.000,-

Gründer
telefonen
800 50 789

Internasjonalisering

Finansiering fra 
EU

(NOK 20-30 Mill, 
topp 5% EU)

Kommersialiseringstilskudd
Hovedmålet vil i de fleste 

tilfeller være å få til et 
utviklingssamarbeid med 

kunde eller et ferdig produkt -
første salg

• Maks 600.000,-

Oppstartslån
Hovedmålet vil i de fleste 

tilfeller være et ferdig produkt 
– første salg

• 500.000,- - 1.500.000,-

Mentor KlyngerIPR

Idestart…

OPPSTARTFASEN KOMERSIELLEFASE

Go 
Global

Eksport-
senter

Work
shop

Miljøteknologiordningen

Kvantifisere miljøeffekt
Teknologier, prosesser, løsninger og tjenester som er bedre for miljøet 
enn det som brukes i dag. 
Bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg

Høy innovasjonsgrad
Markedspotensial
Gjennomføringsevne
Utløsende  for prosjektet
Verdiskapning i Norge
Bærekraft

Innovasjonskontrakt 

Tett samarbeid med kunde, minimum 20% kundeinnvolvering
Nytt / forbedret / produkt / tjeneste / løsning

Høy innovasjonsgrad
Markedspotensial
Gjennomføringsevne
Utløsende  for prosjektet
Verdiskapning i Norge
Bærekraft

Max 45% tilskudd
Min 55% egenfinansiering

Innovasjonslån

Kapitalstyrking til vekst, nasjonalt og internasjonalt: Maksimalt lånebeløp er 50% av prosjektkost 

EU

Max 45% tilskudd
Min 55% egenfinansiering

Dette er en visuell fremstilling av hvordan vekst fasen normalt vil se ut. Fremstillingen er kun ment som en veileder, vi vurderer hvert prosjekt individuelt. Sjekk ALLTID innovasjonnorge.no for oppdatert informasjon/frister mm

KOMMERSIELLFASE VEKSTFASE

Nettver
k

SMB-Inst.Fase 1 (EU)
Internasjonal 

markedsanalyse
ca. 50 000 Euro
Topp 5% i EU

Rådgivning



Digitalt tilbud til alle

Vi tilbyr innsikt og kompetanse som kan hjelpe
din bedrift å lykkes med omstilling, vekst og 
eksport.

Kompetansenteret.innovasjonnorge.no  

Vekst- og gründertelefonen

22 00 25 00

https://kompetansesenter.innovasjonnorge.no/courses/digital


Takk for oppmerksomheten

https://www.youtube.com/watch?v=2rmdAEwOq74&t=2s

