
What can BTO offer? 

Tone Skår 

Forskningsseminar IGS 7.12. 2018



How can BTO support and facilitate innovation at IGS? ? 
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 Briefly about BTO 

 Service nnovasjon

 Examples



BTO 
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Bergen Teknologioverføring AS

OWNERS PARTNERS

Universitetet i Bergen (UiB) 

Helse Bergen

Havforskningsinstituttet

Siva 

Høgskulen på Vestlandet

NHH - Norges Handelshøyskole

Christian Michelsen Research (CMR)

Haraldsplass Diakonale sykehus

Kunnskapsparken i Sogn & Fjordane

Matforskningsinstituttet (Nofima) 

Uni Research

Helse Fonna

Sjukehusapoteka Vest

Nansensenteret

&
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INVESTORER
FORSKNING & UTVIKLING

GRÜNDERE

MYNDIGHETER NÆRINGSLIV

Utviklet av Prof. Torger Reve, 

MIT Reap

Innovation ecosystem stakeholder model



Main areas of activity
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Innovation from 

research

Incubation

and 

acceleration

Clinical studies

Forretningsmessige 

innovasjoner
Challenge-

and need-driven 

innovation



Service innovation
Development of new and improved services
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1. Funding – applications

2. Patient and public involvement: 
Map the user’s needs and explore market opportunities

3. Idea development and concepts

4. Connect and involve

How can BTO support the researchers?



Pilot «Økt tjenesteinnovasjon hos UiB»
FORNY Kompetanse
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• Improve structures

• Establish networks

• Build competence

Service innovation improved at UIB

Purpose

Eks 

1



Activities 2018
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FEBRUAR 7.- 8.MAI 29.-31.MAI 25-26.OKT 6.-8. NOVEMBER

Møte i styringsgruppen

Studiereise til 

Helsinki

EXPERIMENTAL

FINLAND

2 dagers

workshop

FA

Utvikle PH.D-kurs i 

Workshop og

STUDIETUR I

EGEN BY

Studietur til York med 

fokus på 

MIDDELALDER-

KLYNGEN



Forprosjekt til tjenesteinnovasjon i helsevesenet
Brukerperspektivet i kliniske studier 
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«Design thinking; Strategic design for innovation»

ved NHH, UIB (KMD), HVL/NTNU 2017/2018 

Overordnet mål: Bidra til å øke antall kliniske studier 

 Kartlegge brukernes motiv og barrierer for deltakelse

 Lage prototype 

Eks 
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Ressursgruppe
KREFT, ALS og MS
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Kreftforeningen

MS-forbundet Pårørendealliansen

Oslo Cancer Cluster
Legemiddel-

industriforeningen

Stiftelsen

ALS Norsk Støttegruppe
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Hovedfunn
Brukerperspektivet i kliniske studier 
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 nesten ingen vet hva kliniske studier er

(selv ikke innen helsevesenet)

 det er tilfeldig hvem som får tilbud

 pasienter med livstruende sykdommer 

ønsker å få tilbud om å delta i kliniske studier



Prototype 
Løsningsforslag utviklet av design thinking teamet i sammen 

med brukerne, testet og justert underveis: 

• Ambassadører

Ved å kunne litt om kliniske studier, kan du vise vei til kliniske studier til et 

medmenneske #SpørOmKliniskeStudier

• Nettportal for brukermedvirkning

Informasjon for å vite om og forstå kliniske studier som behandlingsvalg, 

samt en lang rekke verktøy

FKB –
hjernehelse

tildelt nov 2018!

https://projects.invisionapp.com/d/main#/console/14197405/295435126/preview


https://www.youtube.com/watch?v=r1pF93-9UEE

https://www.youtube.com/watch?v=r1pF93-9UEE


Primærhelsetjeneste

Spesialisthelsetjeneste 

FHU - Forskningsenhet for (store) 

helseundersøkelser, HB/UIB

PraksisNett –

nettverk for fastleger som vil gjøre kliniske studier
leia av Guri Rørtveit, UIB

Kliniske forskningspostar

barn & voksneFKB –
hjernehelse
tildelt nov 2018!

Gynkreft

– nordiske studiar

Line Bjørge president 

NSGO
Alle andre som driv kliniske  

studiar på HUS / UIB

Bergen 2018 = «momentum» for kliniske studier 

Alrek helse

klynge

kjem

Human 

Innovation

klynge

Ekspertpanelet
start nov 18, leia av H. Sørbye, HB

alvorleg sjuke -

få en ny 

medisinsk 

vurdering -> 

kliniske studier

NorPedMed
nettverk for kliniske studiar for barn, leia frå Bergen

Biomedical network

(HB, UIB, BTO & 

Legemiddelindustriforeningen)  

Pasient-

/brukar

forening

er

MEDhjelper.com

Eg skal formidle 

kliniske studiar til 

publikum!

kreft
lunge 

hjerte

blod

hematol

ogi



Samarbeidsprosjekt i Alrek Helseklynge? 
«Innovasjon innen opptrening av pasienter med muskel- og skjelettproblemer»
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Vil konseptet bli brukt? 

Søkt midler til  

 Workshop: 

Teste brukernes motiv og barrierer for bruk

 Tverrfaglig team: HVL, CMR, oppstartsselskaper: 

Trigo Tech AS og PsykTools AS, BTO, pasienter, 

fysioterapeuter. IGS om interesse? 

Trigo Tech AS konsept

 Trådløs «wearable» gir 

tilbakemeldinger i sanntid

 digital kommunikasjons-

plattform 

- pasienter 

- fysioterapeuter

 Spennende samarbeid  i 

Kina

Eks 
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Thank you 
for your attention!


