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Kompetanseutvikling og kommersialisering av forskning 

 

 
I utviklingen av medisinsk teknologi er det nødvendig med et tett samarbeid mellom innovatører og utviklere på 

den ene siden og brukere og utøvere på den andre. Dette har det ikke vært tilstrekkelig gode modeller for. Høy 

kvalitet i forskningen er en forutsetning for gode helsetjenester og et innovativt næringsliv. Tilgang til 

verdensledende forskning er avgjørende for life science sektorens utviklingsmuligheter i Norge. Norsk forskning 

innen medisin og helse har det siste 10-året hatt en sterk økning i omfang og kvalitet, men er enda ikke på nivå 

med våre naboland når det gjelder produksjon og vitenskapelig innflytelse. En framgangsrik akademisk og klinisk 

forskning er likså avgjørende for at nye selskaper etableres.  

En bevissthet om faktorer som tiltrekker ledende eksperter til Norge, samt å stimulere norske eksperter og 

entreprenører til å bli i Norge er nødvendig. I tillegg til spisskompetansen er det viktig at nivået på generell 

kompetanse innen behandling, forskning og produksjon opprettholdes. 

 

Tiltak for å styrke tidlig forskning og utvikling 

 Styrke tidlig forskning og utvikling gjennom å videreføre forskningsbevilgningene til medisin og helse og 

stimulere til ytterligere internasjonalisering av norsk helseforskning for å få fram flere verdensledende 

miljøer.  

 Øke mobiliteten for forskere mellom akademia, helsetjeneste og industri gjennom å skape flere delte 

stillinger samt øke meritteringsverdien for FoU utført sammen med næringslivet. 

 Det må skapes insentiver og støttefunksjoner for innhenting av så vel internasjonal som privat finansiering 

gjennom tildeling av nasjonale og regionale konkurransearenaer om forskningsmidler. 

Tiltak for å sikre økt nytte av forskningen 

 Det må skapes en incentivstruktur som premierer personer som velger å arbeide i forskningsprosjekter og 

utvikling av helsetjenesten med deltakelse på tvers av sektoren mellom både UoH/RHF og 

akademia/helsesektoren og industrien.  

 Styrke forsknings- og innovasjonssamarbeidet mellom akademia, næringslivet og helsetjenesten for å 

skape mer effektive og brukervennlige helsetjenester. 

 Styrke tidlig forskning og utvikling innen medisin og helse og stimulere til ytterligere 

internasjonalisering av norsk helseforskning for å få fram flere verdensledende miljøer 

  Utvikle spisskompetanse i norsk helsetjeneste som tiltrekker seg forskningsinvesteringer 

fra næringslivet og som bidrar til ny selskapsetablering 

 Sikre økt nytte av forskningen gjennom insentiver som fremmer innovasjon, økt 

internasjonalisering og samarbeid med næringslivet 

 


