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SINTEF



KU Leuven er rangert som det mest 
innovative universitet i Europa – og 
har vært det i mange år 

2

"Kunnskapskartet" i slik det blir presentert av nøkkelaktører innen akademia i Europa…



Fra dialog med KU Leuven….. 
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Universitetet 
har en ledende 
rolle i samhandling 
med "alle" 
relevante aktører 
for å skape
økosystemet for 
entreprenørskap
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• Nærhet og transparens er en nøkkel til suksess

• Fysiske omgivelser som skaper synergier

• Legge til rette for interdisiplinaritet - også fysisk

• Smarte arbeidsplasser – mobilitet , nye digitale 

teknologier – "Internett of Everything" 

• Nye strukturer for samhandling :  Myndigheter, 

Industri, Finans og Akademia:  

Dialog, Dialog , Dialog  

Martin Hinoul , Business 

Development Manager at the 

Catholic University of Leuven
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Hva er sentrale "ingredienser" ?
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Teknologibransjen i Trondheimsregionen 
et gryende økosystem for entreprenørskap 

• 12 inkubatorer med ulike profiler
• 5 klynger 
• 2 næringshager
• 7 studentorganisasjoner for 

entreprenørskap
og 
• møteplasser som Technoport
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Hver bransje – behov for et mangfold av broer  …. 

24 mrd NOK i omsetning
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Bransjefordeling nyetableringer i 2017

IKT:  Et sterkt fagmiljø 
med entreprenørskapskultur
i akademia og kapitalbehovet relativt lavt

Helseteknologi: Flere selskaper 
i seinere tid med 6 i 2017 og 
flere i 2018
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Hva trenger Moon Labs for å lykkes kommersielt?



KUPA 
Ny tjenestemodell støttet med 

teknologi  
Kunnskapsbasert personsentrert 

aktivitetstjeneste for personer med 
demens 

Innovasjon i helsesektoren - komplekst
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UTFORSKE BEHOV UTVIKLE IMPLEMENTERE EVALUERE SPRE



Innspill fra Næringslivet
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Pilot på pilot

Dagens situasjon for nyvinninger og utvikling i den 
offentlige helsetjenesten beskrives av 
næringslivsaktørene som en evig runddans med 
pilotprosjekter, strenge krav til dokumentasjon av 
effekt og håpløse innkjøpsordninger. 

Når prosjektene avsluttes oppleves det som 
nærmest umulig å få prosjektene videreført som 
varige løsninger i tjenesten.



4 lærdommer i en studie …..

• Et universitet som evner å respondere på

trusler og muligheter i omgivelsene

• Ha mekanismer for å levere kunnskap og 

rekrutter til industri og samfunn og samtidig

styrke eget kunnskapsnivå

• Kompetansemeglere som har grunnleggende

tillit på plass i begge "leire". 

• Utviklingen mot differensierte innovasjons-

økologier fører til eksperimentering for å teste 

nye former for kunnskapsoverføring – bygge og 

fasilitere

Styrke bruk av universitetsforskning i næringslivet
(Finne og Aasen, 2019: The bond, the bridge and the broker)
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• Evnen en region har til å frembringe nye 

spesialiteter gjennom utforskning av 

forretningsmuligheter på stadig nye områder 

gjennom lokal konsentrasjon av kompetanser 

og andre ressurser innen disse områdene.

• Evnen til stadig spesialisering er nødvendig 

for å kunne diversifisere, omstille (nå: digitale 

transformasjoner) eller radikal nyskaping. 
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Smart spesialisering –
regionale strategier for næringsutvikling



Hvor kan strategier for Smart spesialisering gjøre en forskjell:

Kompetanse er minst like viktig som naturlige fortrinn – ny kompetanse kommer 

gjerne gjennom utdanning og gjennom at bedriftene samarbeider med FoU

• Bidra til prioriteringer og effektiv ressursallokering 

• Bygge broer for gjennomslag av nye ideer – ta mer risiko i innovasjonsaktiviteter –

her trengs ofte "breie løft" 

• Kompensere for misforhold mellom styrkeområder i FoU og behov i næringslivet

• Bidra til strategisk innretning av offentlige og private investeringer mot samme mål

• Bedre informasjonsstrømmer og kunnskapsflyt – forretningsmuligheter og 

utviklingsmuligheter  - mellom  aktørene i det regionale innovasjonssystemet
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Digital Innovation Hub (DIH)

Noen eksempler er studert 

Idé: Ved å støtte digitalisering av lokal 

industri skal DIH styrke det regionale 

innovasjonssystemet fordi (hypotese): 

Digital transformasjon er nødvendig for 

SMB-ers fremtidige bærekraft. 



• Akademia: Innpass hos bedriften - personlig og 
institusjonell tillit 

• En strategisk bevissthet for kunnskapsbehov i 
bedriften er en forutsetning (modenhet)

• Ta utgangspunkt i konkrete behov i bedriften

• Matchmaking – forskningsmiljø som er best egnet til å 
definere og til å dekke behov

• Modning i forskermiljøet  for å forstå bedrifters behov

17

Hvordan bygge broer mellom akademia og bedrifter?
( I en studie av hva som mobiliserer bedrifter til gjennomføring av  FoU-drevet innovasjon, Finne og Thorsen, 2018)



1. Akademia ta en operativ 

(ledende)rolle i det regionale 

innovasjonssystemet – TTO 

er "bare" én ingrediens.

2. Bygge systematisk de  broene 

som trengs regionalt (lokalt?) 

– i samhandling mellom 

Myndighet, Næringsliv, 

Finans og FoU.

3. Skape operative arenaer for 

nærhet mellom FoU og 

næringsliv – inkludert Finans

4. Bedrifter "krever" ,eller prioriterer 

for egen del,  samhandling med 

akademia på områder med relevant 

ny kunnskap.

5. Smart Spesialisering kan være en 

strategi å følge for å bli i stand til å 

løfte sammen i en retning.

6. Trengs det et meglerkorps som 

forstår, og har tillit i, begge "leire" ?
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Innspill til endringer og strategier – prioritert



Teknologi for et bedre samfunn


