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Bakgrunn

 Teknologibaserte produkter for det internasjonale
markedet

 Grunnlag for bedriftsetableringer i Norge og internasjonalt

 Spin-off fra forskningsmiljøer



Det er stor forskjell på oppbygging av et selskap som 
leverer tjenester/produkttilpasning i et lokalt marked, 
og et selskap som leverer høyteknologiprodukter i et 

internasjonalt marked

Biotek-selskaper skiller seg også ofte fra andre selskaper 
mht. tidslinje, IP og marked

Etablering og oppbygging av høyteknologi-bedrifter



Utvikling av legemidler og diagnostikk tar lang tid og har høy risiko



 Vekstbransje som kan dekke fremtidig verdiskapingsgap

 Spennende arbeidsplasser som også kan tiltrekke ekspertise fra land 
utenfor Norge

 Forutsetning for deltagelse med legitimitet i internasjonale politiske 
prosesser

 Nøkkelteknologi for en rekke anvendelser innenfor for eksempel medisin, 
veterinærmedisin, landbruk, næringsmiddelindustri, havbruk, energi, 
miljø, helse, sikkerhet

Hvorfor en sterk bioteknologi-næring i Norge?



Alt som kan lages av olje, kan lages av tre
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Borregaard har laget det de selv kaller verdens mest 
avanserte bioraffineri



Vi ønsker mer kunnskap om:

 sykdommers forekomst og årsaker
 hvordan vi kan påvise  korrekt sykdom
 hvordan sykdom kan behandles eller forebygges
 hvordan vi skal leve for å oppnå best mulig helse

Markedet må adressere dette, men gjør det og vil 
det gjøre det?

Biomedisin



Genome data som del av
min profil i “Big Data” i
nettskyen

Fakta basert og etterprøvbart

Drivkrefter til nye produkter & tjenester - to ytterpunkter

Høykvalitets forskning Personlig selvmåling og bruk



App for å gi informasjon om kliniske utprøvinger



App for å gi informasjon om legemidler og 

utprøvinger



 Legemidler

 Diagnostiske verktøy

 Analyseverktøy

 Analysetjenester - verdikjeder

 Instrumentering

 Databaser

 Lagringstjenester

 IKT løsninger – systemintegrasjon

 Utdanning

Ekspempler på produkt- og tjenestemuligheter

Kostnadsreduksjon vil 
være en viktig driver –
total samfunnskostnad



 Vær nysgjerrig – prøv – ignorer barrierer

 Spør deg selv; hva kan dette resultatet brukes til?

 Kommuniser – skap assosiasjoner – det er når du 
forteller andre hva du gjør at du klargjør spennende
muligheter!

 Del – f.eks. pasientdata og erfaringer

Hvordan skape innovasjonsidéer som kan 
kommersialiseres?



Test, verifiser, benchmark,  og

velg rette timing



Non-hormonal male contraceptive by regulating the sperm motility

Spermatech AS - early drug development

High-throughput screening (HTS)

Fragment screening

• ~4,000 primary hits

• ~2,300 confirmed hits

• ~42 hit series

• 7 most promising series continued 

One lead series and 

two backup series

Hit verification

SAR and clustering

Medicinal chemistry 

Spin-offs: 

Sperm cell activators for use in breeding animals

Cancer lead series – establishment of Arctic Pharma AS

Next step: 

 Lead optimization

 Approval for clinical 

phase I



Insentiver og eierskap

 Får du anerkjennelse og belønning for å starte en bedrift?

 Vær proaktiv i prosessen - du må gjøre mesteparten av jobben uansett, og det 
må reflekteres i eierskapet

 Ta vare på historien

 Krev aktive bidrag fra alle som er involvert – bedre med noen få som er 
dedikert, enn mange som deltar halvveis – det skal ikke være noe “fri lunsj”

 Alle må ha noe å vinne og tape – også hjelperne

 Avklar rettigheter/eierfordeling før bedriften har en verdi

 Fokuser og definer klare milepæler som både gir intern drivkraft og viser at du 
kan levere resultater på tid – gir også motivasjon og insentiver



Bruk “state of the art forskningsresultater som 

“kickstarter” i bedriftsetablering og senere 

markedspenetrering



Biomedical information search & analysis



Finn en plass i en verdikjede dersom mulig



■ Identify 
key/driver 
mutations 

■ Identify 
druggable 
mutations, i.e., 
mutations in 
druggable targets 

■ Rank possible 
treatments

■ Diagnosis by 
conventional 
techniques

■ Combine the 
output from 
COREMINE 
Oncology with 
other analyses 
and patient info

■ Oncologist 
decides  the 
optimal 
treatment option

■ Biopsy from 
tumor

■ Blood sample 
or other source 
of germ-line 
DNA

■ Next 
generation 
genome 
sequencing 

■ Identify tumor-
specific variants 

■ Other analyses, 
e.g., RNA, 
protein 
expression COREMINE Oncology

Diagnosis
Tumor & Blood 

Samples

Treatment 

Decision

Sequence 

Analysis
Prioritize 

Mutations

Clinical Decision

Prioritized actionable 
mutations

Medical HistoryHistology, medical 
imaging etc.

NRAS

TP53

AURKA, FAS

Somatic Mutation Analysis – Leading to Possible Treatments





 Du kan fortsette forskningen og allikvel støtte bedriften og oppnå synergier

 Lag tverrfaglige team som reflekterer kompleksiteten og verdikjeden i
utviklingen

 Etabler arena for testing, verifisering og benchmarking

 Deling og gjenbruk av relasjoner og kunnskap

 Du er bioteknologi “champion”, men du trenger også en “business 
champion” som sitter i samme båt som deg (bl.a. investerer egne penger)

 Bruk nettverk til å bli “større” enn det du er, og som døråpner til partnere 
og investorer

 Se på media som partnere

 Arbeidslivets organisasjoner engasjert i satsningen

 Involver familien

Samarbeid



Nytt selskap

Nyskapning

 Etablering, forr.utv., org.bygging

 Utvikling av produkt/tjeneste

 Tilpasning til første kunde

 Mf./leveranser til ytterligere kunder

 Kundestøtte

 Ledelse / Administrasjon

Etableringsstøtte

(IN og FORNY)

Skattefunn

NFR-BIA

Regionale forskningsfond

Eurostars

SME Instruments

IN OFU/IFU

Fast Track to Innovation

Innovative offentlige anskaffelser

NFR forskningsmidler

Andre forskningsmidler
Forskningsmiljø

Forskningsresultater

egnet for kommersialisering

Såkorn-kapital

• Såkornfond

• Forretningsengler

FORNY

kommersialiseringsmidler

Etablerte selskaper
Lisensiering/

teknologioverføring

FoU tilskudd som risikoreduksjon som grunnlag for kapitalinnhenting



 Avklar roller og ansvarsdeling fra starten. Felles visjon og mål.

 Alle må kunne gjøre alt i starten (holdninger).

 Engasjement fra alle som er involvert (det er ikke sikkert at en høyt 
profilert person er den rette i styret eller ledelsen). Aktive eiere er 
bra.

 Vær klar over barrierer, men ikke la de påvirke motivasjonen.

 Velg medarbeidere med omhu. “Kjemi” teller mye. En person kan
bidra mye, men også ødelegge mye. Rekrutter internasjonalt om 
nødvendig.

 Hold frister dere imellom i teamet (tillit og respekt).

 Lojalitet og relasjoner er viktig. Må kunne tørre å være seg selv og å 
tape iblant. 

Styret, ledelse og gründerteam



Realisering av innovasjoner og bygging av ny kunnskapsindustri innebærer 

samspill mellom ulike aktører, fokuserte mål og strategier,

hard og spennende jobbing, 

og å se muligheter fremfor barrierer


