
Still gjerne spørsmål underveis – bruk da 
chattefunksjonen. Vi svarer fra 12.30-13.00.

Velkommen til webinar om 
innovasjonspartnerskap

beklager tekniske problemer. 
Vi starter straks!



Jonas Archer
Innovasjon Norge
Rådgiver, 
Innovativ omstilling

Sunniva Jonassen Fjelde
Innovasjon Norge
Seniorrådgiver, 
Innovativ omstilling



Agenda
• 12:00 - 12:15: Hva er et innovasjonspartnerskap og hva tilbys prosjektene

• 12.15 - 12:30: Hvordan søker man og hva ser vi etter?

• 12:30 - 13.00: Avslutning og spørsmål i chatten



Hva er et 
innovasjonspartnerskap?



Samarbeid mellom næringsliv og offentlige aktører 
skaper muligheter for å løse samfunnsutfordringer

Foto: Alex Conu



Offentlig-private innovasjonspartnerskap

• Offentlig aktør som eier og driver 
innovasjonsprosessen

• Partnerskap hvor det offentlige og det private går 
sammen for å utvikle nye løsninger

• Modellen egner seg for å koordinere offentlige behov
• Flere offentlige aktører kan gå sammen
• Involvering av andre relevante aktører

• Det finnes ikke eksisterende løsninger i markedet 

• En innovativ offentlig anskaffelse med utgangspunkt i 
et offentlig behov, der målet er å kjøpe inn og 
implementere de nye løsningene



Innovasjonspartnerskap 
et samarbeid mellom:



Nye løsninger, tjenester, 
teknologier eller produkter 
utvikles, testes og 
verifiseres i tett samarbeid 
mellom bedriftene og den 
offentlige aktøren. 
Bedriftene kompenseres 
(helt eller delvis iht. den 
enkelte kontrakt) for sine 
utviklingskostnader.

Konkurransen lyses ut og 
det inngås kontrakt med en 
eller flere (grupper av) 
bedrifter. I kontrakten 
ligger også opsjoner om 
direkte kjøp av løsning(er). 

Behovskartleggingen 
gjennomføres av offentlig 
aktør. Identifiserer 
utfordringer og problemer. 
Invitere inn brukere, 
pasienter, ansatte, etc. for 
god innsikt i 
problemområdet.

Offentlig prosjekteier 
inviterer næringslivet til 
dialog om 
utfordringsbildet, 
teknologi, muligheter og 
innovasjonsrom. Tester 
hypoteser og idémyldrer 
sammen med næringslivet 
og sikrer at løsningen ikke 
allerede eksisterer på 
markedet.

Kompetanse, prosesstøtte og veiledning tilbys av Leverandørutviklingsprogrammet, Direktoratet for økonomistyring og 
forvaltning og Innovasjon Norge gjennom hele prosessen

Offentlig aktør kan kjøpe 
den utviklede løsningen 
uten ny konkurranse. Dette 
gjelder også 
følgevirksomhetene. Fokus 
på implementering av 
løsninger og eventuelle 
organisatoriske endringer.

Innovasjonspartnerskap – en helhetlig innovasjonsprosess

Behov
(3 mnd.)

Markedsdialog
(3 mnd.)

Konkurranse
(3-6 mnd.)

Utvikling
(1-2 år)

Kjøp/

implementering
(1-6 mnd.)

10 % av midlene brukes til tjenestedesign, kartlegging av behov 
fasiliteringstjenester, arrangering av dialogaktiviteter og workshops 

90 % av midlene benyttes i 
denne fasen

Midlene går ikke til å dekke 
selve kjøpet
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• Evacsound bruker koordinerte lyd- og 
lyssignaler til å lede personer ut av 
røykfylte tunneler på en effektiv og 
intuitiv måte

• Systemet har lagt vekt på menneskelig 
intuisjon i utformingen av 
rettledningssignalene som systemet 
sender ut

• Utviklet av Trafsys AS i tett samarbeid 
med Statens vegvesen

• Løsningen er testet og godkjent

• Installeres i Måndalstunnelen på E136

Statens vegvesen
«0-visjonen i norske vegtunneler»

Bilder fra testing av Evacsound i Runehamartunnellen



• Sykehuset Østfold, Diffia AS og Sykehuspartner utvikler den 
digitale løsningen Nimble Homewards for digital 
hjemmeoppfølging av kreftpasienter.

• Kliniker og pasient kan kommunisere når pasienten er hjemme 
mellom behandlingene, gjennom utveksling av digitale skjemaer 
for symptomkartlegging og meldinger med tekst og bilder.

• Pasienten kan måle blodtrykk, vekt, temperatur og 
oksygenmetning, og formidle resultatene gjennom appen på sin 
mobiltelefon.

• Løsningen ble testet i virkelige behandlingssituasjoner våren 
2021.

• Den ferdigutviklede løsningen skal kunne brukes også av andre 
pasientgrupper og sykehus.

• Fredrikstad kommune, Halden kommune og Helse Sør-Øst RHF
er partnere i prosjektet og kan kjøpe inn den ferdig utviklede 
løsningen.

Sykehuset Østfold – Nyskapende pasientforløp

Foto: Diffia AS



•

Behov Markeds-
dialog Konkurranse

Utvikling av 
løsning

Kjøp

St. Olavs hospital (2020)

Trøndelag fylkeskommune 
(2020)

Oslo universitetssykehus (2020)

Sunnaas sykehus (2020)

Bærum kommune (2021)

NAV Vestland (2021)

Hamar kommune (2021)

Avinor (2020)

Agder kommunene (2020)

Forsvarsbygg (2020)

St. Olavs hospital
Melhus kommune (2019)

Sunnaas sykehus og Indre 
Østfold kommune (2020)

Statsbygg (2020)

Statsbygg (2020)

Haukeland US (Sykehuset Østfold og OUS) (2018) Retrams AS

Møre og Romsdal
fylkeskommune (2018) Prodtex AS og Aas-Jacobsen AS

Gjøvik, Lillehammer, Hamar og Ringsaker (2019) Betelo AS

SVV, Statsbygg, Bane NOR (2018) Multiconsult, 
Cautus Geo og Norcem

Vestre viken HF (Drammen legevakt, OUS) (2019) Incendium
AS

Bærum kommune 
(Lørenskog kommune og Norsk vann) (2019)

Troms & Finnmark fylkeskommune (2020)

Bodø kommune (Salten Brann) (2018) Smartsky AS

Kystverket (2020) AD Navigation

Sykehuset Østfold 
(Vestre Viken HF) (2019)

Roche Diagnostics AS, Diffia AS

Bergen kommune
(20 kommuner er 

involvert)
(2017) Mazemap

AS og GK Inneklima 
as

Sykehuset Østfold 
(Fredrikstad 

kommune og 
Halden kommune) 

(2017) Diffia AS

Statens vegvesen 
(2017)

Trafsys AS

Stavanger 
kommune 

(Kristiansand 
kommune,  Bærum 
kommune og NAV) 

(2016)
Innocom AS og 

Topro AS



Hvordan søker man og 
hva ser vi etter?



Dette ser vi etter:

Photo by Kyle Johnson on Unsplash

1

2

En offentlig aktør som tar fatt på en viktig, 
uløst samfunnsutfordring, og næringslivet kan 
bidra med løsninger

Ambisjoner om innkjøp, implementering og 
spredning av en ny løsning

3 Strategisk forankring i toppledelsen og 
gjennomføringsevne i organisasjonen

https://unsplash.com/@kylejeffreys?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/climbing?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


• Krav:
• Offentlig virksomhet 
• Ikke tilgengelige løsninger i markedet
• Utløsende effekt 

• Evalueringskriterier:
• Effekt - hvilke positive resultater og ringvirkninger kan 

man oppnå ved å løse utfordringen?
• Relevans - svarer prosjektskissen godt til utlysningen?
• Gjennomføringsevne - søker vil lykkes i å gjennomføre 

hele prosjektet, inkludert anskaffelse og 
implementering av ny løsning

Hva er viktig i søknaden



Hva tilbys prosjektene i et 
innovasjonspartnerskap?



Vi finansiere prosjekter i størrelsesorden 
8-15 millioner kroner.



Hva tilbys prosjektene gjennom ordningen?

Hjelp til å rigge en god og trygg prosess

Tilgang på innovasjonskompetanse og annen relevant bistand

Veiledning og støtte i å gjennomføre behovskartlegging, dialog med 
leverandørmarkedene og den juridiske prosedyren

Hjelp til å sikre deltakelse fra gode innovative bedrifter og klynger

Erfaringsutveksling med andre offentlige virksomheter som gjennomfører 
innovasjonspartnerskap



Behov
Markeds-

dialog
Konkurranse

Utvikling av 
løsning

Kjøp

1

Statens vegvesen (SVV) støtte fra
Innovasjon Norge,

10 mill.kr.

2

Statens vegvesen kan benytte 10 % 
av midlene til

gjennomføringskostnader. 
Prosjektet kjøper inn 

systemdesignere for å bistå med 
kartlegging av behov

3

90 % av 10 mill. kr. går til å dekke
(deler av) leverandør (er) sine 
utviklingskostnader. Midlene
utbetales av SVV i tråd med 

anskaffelsesregelverket.

Finansiering av modellen
Eks: Statens vegvesen, Bane NOR og Statsbygg, KLIMAGRUNN (2018)

NB!

Midlene skal ikke gå til å 
dekke selve kjøpet. SVV  

har tydelige
investeringsambisjoner.



• Midlene skal i hovedsak gå til å:
• finansiere utviklingskostnader hos leverandører som søkerne 

inngår kontrakt med

• Offentlig aktør har anledning til å bruke 10 %
av de tildelte midlene til gjennomføring:
• Eksterne utgifter - tjenestedesign eller teknologikompetanse eller 

annet som kan bidra med å kartlegge behovet og gjennomføre 
markedsdialogen, vurdere tilbud

• Utgifter relatert til prosjektet som for eksempel leie av lokale, 
utstyr, møtekostnader, utgifter knyttet til testing

Prosjektkostnader



• Skissen skal være på maks fem sider 
inkludert referanser.

• Teksten i blått er hjelpetekst.

• Bruk malen!

Mal for prosjektbeskrivelse/skisse



• Generelle opplysninger om søker

• Kostnadsoverslag

• Skissemalen lastes opp som vedlegg

Elektronisk søknadsskjema



Én-til-én møter og 
avslutning



• Hjelp, støtte og avklaringer til søknader

• Ta kontakt med oss for 1-til-1-møter

• Det dere bør ha tenkt gjennom før et slikt møte er:

• Et eller flere tydelig offentlig behov

• Et utkast til en prosjektskisse

• Tanker om hvordan næringslivet kan være med på å løse 
utfordringen 

• Hvordan prosjektet skal ende i en anskaffelse 

• Ta kontakt med oss på mail eller telefon 

Mulighet for sparring og 1-til-1-møter



Ta kontakt! 

Jonas Archer
Innovasjon Norge
Rådgiver, offentlig-privat innovasjon

Tlf. + 47 902 01 740
jonas.archer@innovasjonnorge.no

Sunniva Jonassen Fjelde
Innovasjon Norge
Seniorrådgiver, offentlig-privat innovasjon

Tlf. +4797171013
Sunniva.Jonassen.Fjelde@innovasjonnorge.no

https://www.innovasjonnorge.no/innovasjonspartnerskap

mailto:jonas.archer@innovasjonnorge.no
https://www.innovasjonnorge.no/innovasjonspartnerskap


• Maks femsiders skisser

• Evalueringskriterier, skissemal og elektronisk søknadsskjema finner dere her: 
Søke midler - innovasjonspartnerskap (innovasjonnorge.no)

• Frist for å søke midler: 1. november

• For mer informasjon om innovasjonspartnerskap og pågående prosjekter: 
https://www.innovasjonnorge.no/innovasjonspartnerskap

Oppsummert

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/innovasjonspartnerskap/soke-midler---innovasjonspartnerskap/
https://www.innovasjonnorge.no/innovasjonspartnerskap


Tusen takk for 
oppmerksomheten

Vi svarer på spørsmål i chatten 
frem til kl 13.00


