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Etablering av medisinsk inkubator

• Møteplass for startups, studenter og forskere, 
industri, finans og helsesektoren 

• Universitetet i Bergen
• Helse Bergen
• Samarbeid med BTO



Helsesektoren i Norge

• 2015: 
– Ca. 10 % av BNP brukt på helse
– Ca. hver 10. nordmann arbeidet i 

helsesektoren

• Stor og øker i omfang

Helsesektoren globalt



Samfunnstrender og forventninger

• Globale problemstillinger – FNs bærekraftsmål
• Stort behov for å utvikle helsetjenester i alle deler av verden

• EU brukte rundt 1 milliard Euro innenfor rammen av Horizon 2020 
i 2015 og 2016 – dette vil øke i FP9

• Regjeringens Langtidsplan for forskning peker bl.a. på              
«et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv / fornying av offentlig 
sektor / muliggjørende teknologi»                

• Det nye regjeringsplattformen peker spesielt på utvikle 
samspillet mellom forskningsinstitusjoner, privat næringsliv og 
offentlig sektor
– Innovasjon
– Omstilling
– Næringsutvikling

• Stortingsmelding om helsenæringen 2018



Helsenæringen i Norge
• Stor og enda større potensial:

– Ung næring
– >11.000 bedrifter
– Norges mest forskningsintensive 

næring
– Eksporterte for 21,5 milliarder kr i 2016
– Bidrar vesentlig til produktivitet og 

andre samfunnsgevinster
– «Taktskifte» med økt vekst fra 2015 

(særlig legemidler)
• Det globale helsemarkedet vokser med 

4-6% årlig (2015-2017)

• Status i Norge:
– Flere store suksesser
– Stor nyskapningsaktivitet
– For lite fokus på skalering
– For lite risikovillig kapital

Verdiskapning 2015

Menon 2017



• «Helseindustrien opplever at helsevesenet i 
liten grad stimulerer til innovasjon»

• Menon, 2017

• «Universitetene og helseforetakene ser det 
ikke som sitt ansvar å understøtte industriell 
utvikling» 

• Innspill til Stortingsmelding om 
helsenæringen, 2018 



Ambisjoner og muligheter for UiB

• Strategirevisjon 2018 - Samfunnsoppdrag

– forskning, utdanning, innovasjon og formidling

• Kunnskapklynger

– Integrasjon mellom utdanning, forskning og innovasjon

• Infrastruktur

• Ledelse på alle nivå

• Nye tverrfaglige studieprogram

– «Bærekraftig innovasjon» 2018

• Videreutvikle samhandling med BTO



1. Media City Bergen
2. Helseklynge på Årstadvollen
3. Marin forskningsklynge
4. Klimaforskningsklynge
5. Energi- og teknologiklynge
6. Middelalderklynge

Å etablere kunnskapsklynger er ett av de viktigste 
virkemidlene for å oppnå UiBs mål om å integrere 
og utvikle fremragende miljøer for forskning, 
utdanning, innovasjon og formidling. 

Klyngene baseres på tverrfaglig internt og eksternt 
samarbeid for å studere komplekse tema.

Samhandling mellom akademia, næringsliv og 
offentlig sektor er en bærebjelke
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Konkret om planene for realisering av 

medisinsk inkubator
• UiB og Helse Bergen utgjør 

styringsgruppe/prosjektgruppe for realisering av 
inkubatoren:

– Dialog med BTO
– Rapport om bl.a. rammer for driftsmodell og organisering
– Forprosjekt for bygget ferdigstilt

• Eiendomsavdelingen, UiB koordinerer byggeprosjektet

2018 




