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1 Kort beskrivelse av prosjektet
Utvikle en næringsklynge i Osloregionen, som styrker konkurransekraften til næringslivet
innenfor medisinsk teknologi. Klyngen skal generere økt verdiskaping og innovasjon
gjennom samarbeid mellom bedrifter, sykehus/FoU og offentlige aktører.

2 Bakgrunnen for prosjektet
Initiativet om å etablere en næringsklynge innen medisinsk teknisk sektor (medtek
bedrifter) i Osloregionen ble tatt av bedriftsledere i samarbeid med Innovasjon Norge 2007.

Med ”medtek” menes virksomheter som utvikler produkter og tjenester basert på medisinsk teknologi og teknikk;
herunder metoder, utstyr og materialer som brukes i medisinsk forebygging, diagnostikk, behandling, oppfølging,
rehabilitering og overvåking.

2.1 Medtek-næringens utfordringer i Oslo-regionen
Omlag 80 % av all medisinsk forskning i Norge utføres i Osloregionen. Men denne sterke
regionale konsentrasjonen av kunnskapsutvikling på det medisinske området er i dag
dessverre ikke gjenspeilet i en tilsvarende konsentrasjon av medisin- og helserelatert
næringsliv. Offisielle tall på markedsandelen for norske produkter av helseforetakenes
innkjøp er ikke kjent, men vi vet at andelen er liten.
Medtek-næringen i Norge er fragmentert og preget av små bedrifter, som ofte er etablert på
bakgrunn av én teknologioppfinnelse. Oppfinnelseshøyden er gjerne imponerende, samtidig
som den løser et relevant medisinsk problem. Men oppfinnelsen er ofte "isolert", og
bedriftene konsentrert om oppfinnelsens definerte kjerneteknologi.
Organiseringen av den regionale helsetjenesten er under endring samtidig som det foregår
en storstilet utbygging. Utstyr og infrastruktur vil gjennomgå store endringer og
moderniseringer i tiden som kommer. Den forventede utskiftningen av sykehusenes utstyr
representerer et unikt potensial for innovative og regionalt aktive bedrifter. Dette er forhold
klyngeinitiativet OMT vil adressere gjennom:
•

Etablere et ”lederskap” for å skape faglige og kommersielle arenaer for en bred og målrettet
kontakt mellom utviklere og brukere av medisinsk teknisk utstyr.

•

Bidra til å etablere en infrastruktur i helseforetakenes kliniske virksomhet som skaper tettere
samarbeid med næringslivet, øker tilfanget av produktideer, og forenkler nye produkters utprøving,
verifisering og markedsintroduksjon.

•

Skape felles utviklingsprosjekter der både produktutviklere i bedriftene og kunnskapsutviklere på
det medisinsk faglige området samarbeider for å løfte fram produkter og tjenester for
kommersialisering. Produkter med internasjonalt potensial prioriteres (for eksempel ved publicprivate partnership/OFU-prosjekter).

2.2 Potensial og barrierer
OMTs potensial som næringsklynge tar utgangspunkt i den omfattende FoU-aktiviteten i
regionen, de forventede økte investeringene innenfor helsesektoren, og spesielt i medisinsk
utstyr på sykehusene i Norge og internasjonalt.

Sykehusene i Osloregionen åpner nå dørene for samarbeid med næringslivet om behovsdrevet og brukerforankret
produktutvikling og innovasjon. De ønsker et økt og forpliktende samarbeid med medtek bedriftene, og ser seg
tjent med å utvikle dette gjennom OMT. Dette tilsier at potensialet er meget stort, og anledningen bedre enn noen
gang, for å etablere en næringsklynge innen medtek i Osloregionen.
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Behovsdrevet innovasjon blir stadig trukket fram som et viktig virkemiddel for å få ledet
utviklingen mot en bedre og mer effektiv helsetjeneste. Kravet til elektroniske pasientdata
har bl.a. medført at det stilles helt nye krav til leverandører av medisinsk teknisk utstyr.
Medisinsk teknologi er i dag et tverrfaglig sammensatt område, med innslag av
materialteknologi, bioteknologi, design, IKT og kommunikasjonsteknologi. Regulatoriske
forhold spiller ofte en avgjørende rolle i.f.t. markedsadgang. For å kunne levere
morgendagens produkter kreves tverrfaglige møteplasser og utviklingsteam, både mellom
bedrifter og mellom bedriftene og helseforetak.
Bedriftenes tilgang til klinisk uttesting og muligheter for å lage nødvendig dokumentasjon
for helsemyndigheters produktgodkjennelse hemmes bl.a. av manglende prioritering i
helseforetak, svak forståelse blant forskere for komm-ersialiseringsbehov og nødvendig
potensial i utviklingsprosjektenes lønnsomhet

3 Deltakere i Oslo MedTech
Store medtek
/leverandørbedrifter*

Medtek bedrifter

Sykehus /
FoU institusjoner

Støttespillere/Nettverk/
utviklings-aktører

Cisco systems AS

Alertis Medical AS

Neorad AS

Akershus
universitets-sykehus
(Ahus)

Akershus
Fylkeskommune

Medistim ASA

Biomolex AS

Novelda AS

Oslo universitetssykehus (OUS) –
herunder;

Birkeland Innovasjon AS

Changetech AS

Ostomycure AS

OUS Ullevål

Biomedisinsk Innovasjon

Designit Oslo AS

Posicom AS

OUS Rikshospitalet

Innovasjon Norge;

DP Com AS

PubGene AS

OUS Aker

IT Fornebu AS

Gamma Medica
Ideas AS Oslo

Sim Surgery AS

SINTEF IKT

MedCoast

Healthy Pointers AS

Volusense AS

Medinnova AS

MedSafe ASA

WPR Medical AS

NeoMed Management

Med-Storm
Innovations AS
Mole Genetics AS
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Mål og strategier

OMT har som visjon å bidra til å utvikle en internasjonalt konkurransedyktig medtek-næring
i Norge. Initiativet har som hovedmålsetning å igangsette og drive frem en målbar utvikling
over prosjektets 3-års periode. Man ser for seg disse framtidsbildene:
•

Med OUS og Ahus som katalysator og referansekunder blir det skapt levedyktige faglige og
kommersielle samarbeidsarenaer for kontakt mellom medtekbedriftene, FoU-miljøene og
helseforetakene.

•

Klyngens aktører har utviklet en samarbeidskultur og et aktivt nettverk slik at det løpende startes
nye felles utviklingsprosjekter som løfter fram idéer, produkter og tjenester for kommersialisering
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•

Næringsmiljøet i klyngen oppfattes som dynamisk og attraktivt, og gir OMT-aktørene økt
attraktivitet på arbeidsmarkedet. Klyngen har god kontakt med andre nasjonale og internasjonale
klynger og fagmiljøer, og det arbeides gjennom dette med strategisk rekruttering.

•

Klyngen evner å tiltrekke seg interesse og kapital fra internasjonale venture-aktører

•

Klyngen har etablert bedriftsnettverk som samarbeider om/letter medtek-bedriftenes
internasjonalisering og markedsinntreden/internasjonalt salg.

•

Klyngen er internasjonalt kjent for å tilby en tilrettelagt infrastruktur som effektiviserer nye
produkters kliniske utprøving og klinikernes positive holdning til kommersialisering og
markedsintroduksjon

• Klyngens arbeid bidrar synlig og dokumenterbart til ideer og konsepter som hjelper det kliniske

personalet i deres daglige oppgaver og gagner pasienter og deres sikkerhet på en konkret måte
(synlige effekter).

OMT har som ambisjon å utvikle en aktiv medtek næringsklynge som kvalifiserer for og kan
videreføres som et Norwegian Centre of Expertice ved prosjektperiodens utløp.

4.1 Mål og delmål
OMT har definert 4 hovedmål med tilhørende delmål:
Mer behovsdrevet og brukerforankret innovasjon i medisinsk-tekniske
nyskapingsprosjekter
•

Bedre kunnskapsflyten innad i klyngen, slik at aktørene kan ta i bruk hverandres
kunnskap/kompetanse. Skape et felles språk og forståelse av hverandres utfordringer og
potensial. Bedre utnyttelse av hverandres spesialistkompetanse.

•

Etablere arenaer for utveksling og utnyttelse av klyngeaktørenes kunnskap og
innovasjonspotensial; inkludert behov for- og brukerkrav til medisinsk utstyr

•

Kunnskapen om brukerbehov som brukerne besitter må overføres bedriftene/bedriftenes
teknologikunnskap og innovasjonsevne må overføres brukerne/sykehus.

•

Bidra til utvikling av en innovasjonsmodell ved sykehusene gjennom synliggjøring av bedriftenes
roller og behov ved brukerforankret nyskaping.

Øke kunnskapen om og tilgangen på finansiering
•

Styrke bedriftenes evne til å gjennomføre utvikling og kommersialisering av produkter og
tjenester, og få produktene ut i et internasjonalt marked.

•

Kommunikasjon mot investorer og virkemiddelapparat.

•

Markedsføring og profilering av klyngen og klyngens aktører og deres produkter og tjenester.

•

Trening i søknadsskriving og presentasjon av selskapet, forretningsstrategi og produkt/tjeneste for
investorer, lånegivere og virkemiddelapparat.

Markedsutvikling
•

Styrke bedriftenes evne til å få produkter og tjenester ut i markedet.

•

Øke kunnskapen om medtek markedenes egenart, verdikjeder, innkjøpsmodeller og
beslutningsstrukturer.

•

Øke bedriftenes markedskompetanse og evne til å posisjonere seg i markedet

Utvikle gode og effektive relasjoner mellom klyngens aktører
•

Klargjøre deltagernes ambisjon og forventing om deltakelse i klyngen.

•

Bedriftene skal bevisstgjøre seg selv om hvorfor de er med i klyngen, hva de kan bidra med, og
hva de ønsker å få ut av samarbeidet.
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•

Monitorere og evaluere samarbeidets prosesser og resultater. Sikre at klyngen jobber riktig og
med de rette tingene.

4 .2 Hovedstrategier
OMT vil vektlegge følgende hovedstrategier i arbeidet:
•

Etablere tillit og bygge nettverket mellom medtek bedriftene og sykehusene/FoU-aktørene, og
bedriftene i mellom. Mobilisere sykehusene og brukermiljøene og de private og offentlige
samarbeidspartnere som deltar i utviklingsprosjektene. Prioritere aktører og prosjekter som har
stor sannsynlighet for å lykkes

•

Sørge for at styringsgruppen til enhver tid består av representanter fra deltakerne som har
ambisjoner for prosjektet og vil drive det fremover

•

Prioritere utvalgte tiltak ved oppstart som raskt synliggjør positive resultater av samarbeidet.
Dette skaper entusiasme blant deltakerne, og driv i prosessene

•

Starte kartleggingsprosesser for å finne fellesinteresser og komplementær teknologi

•

Sette inn tilstrekkelig med ressurser i sekretariatet for å få på plass de nødvendige aktiviteter,
kommunikasjonskanaler, materiell og verktøy. Det bør brukes mye ressurser på å lære aktørene
og deres virksomheter å kjenne, og å bygge relasjoner

OMT vil løpende vurdere deltakelse i internasjonale fora og møteplasser for å bidra til å lette
medtek bedriftenes internasjonalisering.

Integrering med andre prosjekter
Trådløs Pasient er et initiativ for å fremme og stimulere utvikling og bruk av nye
anvendelser innen IKT og medisinsk teknologi i helsesektoren. Trådløs pasient bygger
nettverk mellom bedrifter og utvikler samarbeidsprosjekter med bedrifter og brukermiljøer i
helsesektoren Trådløs Pasient integreres i OMT.
Kritiske faktorer
Det er viktig at klyngen raskt kommer i gang med sine aktiviteter, og oppnår resultater som er i tråd
med klyngens intensjoner og gir synlige resultater for klyngens deltakere.
•

Dialogen om retning og virkemidler må holdes levende.

•

Klyngens partnere er selvstendige organer og kan således ikke instrueres via kommandolinjer.
Riktig argumentasjon, motivasjon og forpliktelse gjennom gode relasjoner mellom mennesker blir
viktigste virkemidler for å få ting til å skje.

•

Hovedprosjektene blir for smale slik at tverrfaglighet og det interdisiplinære samarbeidet svekkes.
Involveringen fra flere kategorier deltakere blir for liten og deltakere kan bli uengasjert. Man
klarer ikke å etablere en legitimitet for aktivitetene

Helt sentralt vil det være at nettverket fokuserer på aktørenes behov i hht ide- og produktutvikling,
verifisering, referansekunder, markedsintroduksjon og internasjonal salg og markedsføring. For å få til
dette må nettverket først velge noen lavthengende frukter – og realisere disse først.

4.3 Organisering og roller
OMT vil ved deltakelse i Arena-programmet bli etablert som en (medlems)forening med
vedtekter, og registrert i Brønnøysundregisteret.
Som medlemmer opptas bedrifter, organisasjoner, utdannings- og FoU-institusjoner,
utviklingsaktører, og finansieringsselskaper som støtter opp om OMTs mål og strategi.
OMTs styringsorganer/organisasjon vil bestå av årsmøte, styringsgruppe og sekretariat med
administrativ leder.
I tillegg kan Årsmøtet opprette et strategisk, rådgivende organ, og Styringsgruppen kan
etablere arbeidsgrupper som refererer til nettverkets hovedstrategier/satsingsområder.
Styringsgruppen har følgende sammensetning:
•

Eirik Næss-Ullseth, Administrerende direktør, PubGene AS (Leder)
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•

Kari Krogstad, Administrerende direktør, Medistim AS (tiltrer høsten 2009)

•

Kari Kværner, Forskningsdirektør, OUS Ullevål

•

Erik Fosse, Professor og leder av Intervensjonssenteret, OUS Rikshospitalet

•

Stein Waaler, Viseadministrerende direktør, Akershus universitetssykehus

•

Berit Sundby Avset, Forskningssjef avd Mikrosystemer og nanoteknologi, SINTEF IKT

•

Carl Christian Gilhuus-Moe, Partner, NeoMed Management AS

•

Marius Øgaard, Nettverksdirektør, IT Fornebu Visjon AS (fasilitator)

Styringsgruppen har i oppgave å engasjere fasilitator, fastsette strategi, planer og
budsjetter for OMTs virksomhet, samt retningslinjer for virksomheten. Styringsgruppen skal
holde seg orientert om OMTs økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet,
regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
Sekretariatet består av en administrativ nettverksleder (prosjektleder), som står for den
daglige drift og ledelse av OMTs virksomhet. Virksomheten skal utføres i henhold til planer
og budsjetter vedtatt av styringsgruppen. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen, og
er formelt ansatt hos fasilitator, som også er kontraktspartner på vegne av OMT.
Kontraktspartner velges ut av styringsgruppen, og det inngås avtale om oppdraget mellom
styringsgruppen og kontraktspartner. I OMTs tilfelle vil kontraktspartner og fasilitator være
IT Fornebu Visjon AS.
Styringsgruppen vil etablere arbeids/prosjektgrupper som refererer til nettverkets
hovedstrategier/satsingsområder. Prosjektgruppene ledes av personer valgt av
styringsgruppen.
OMT vil søke å oppnå en balansert sammensetning av kvinner og menn i alle
organisasjonens organer.

6

