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Norsk Helseteknologi industrialisert i Norge med redusert risiko 

og med raskere vei til markedet, ved å adressere 

gapet



Ambisjonen er en 

helhetlig nasjonal 

struktur med 7-9 

katapult-sentre



Samspill; Inkubatorer-klynger og katapult-sentre 

Fange opp-foredle-

utvikle lovende 

forskningresultater/ideer

(Inkubatorer-klynger)

Produkter-løsninger og 

tjenester når markedet raskere 

og med redusert risiko

(anvendt-industriell løsning)

Bidrar til at bedriftene 

implementerer kunnskap og tar 

i bruk ny teknologi

(Katapult-sentre) 



Finansieringsmuligheter ved å trekke på katapult-senteret 

Avklaringsprosjekter 

• En ekspert vurdering av et design underlag, en prototype, hva eksempelvis angår material valg, design for bruk eller design for produksjon

• Avklaringsprosjektet vil gi en industriell anbefaling om veien videre (kan sees på som et forprosjekt før eks test-verifisering)

• Finansieringsmuligheter via klyngen-inkubatoren (Tidlig fase finansiering via NCE Healthtech Norway og Aleap)

Utvikling, test – verifisering (innovasjonsprosjekt)

• Produkt, system eller tjeneste 

• Test-verifisering material valg, test-verifisering design for bruk, test-simulering design for produksjon og test-verifisering teknologi valg

• Tilrettelegging og oppskalering for produksjon

• Finansieringsmuligheter via klyngen-inkubatoren (Tidlig fase finansiering via NCE Healthtech Norway og Aleap) (også bro til IN og 

NFR)

• Stiftelsen Teknologiformidling (også bro til IN og NFR)

• IN, NFR

FoUI prosjekter

• Ofte flerbedriftsprosjekter, hvor et utfordringsbilde adresseres, nye løsninger utvikles

• EU, IN, NFR

MERK, Redusert egenandel krav for bedriftene som jobber opp mot inkubatorer og derav også ift tjenestekjøp av katapult-sentrene



Corona:

Katapult-sentrene kan bidra på følgende måter 

Oppstart av produksjon og omstilling/endring av eksisterende produksjonslinjer

• Manufacturing Technology katapult-senter

Benytte test fasiliteter til produksjon, potensiell volum produksjon (I)

• Future Materials og Manufacturing Technology katapult-senter

Benytte test fasiliteter til produksjon, skreddersøm (additiv manufacturing) (II)

• Future Materials og Manufacturing Technology katapult-senter

Nettverk til utstyrsleverandører og bedrifter som kan møte spesifikke behov

• Future Materials og Manufacturing Technology katapult-senter

Test-simulering og verifisering

• Future Materials og Manufacturing Technology katapult-senter (i samarbeid med NEMKO)

Katapult-sentrene er rigget til for raskt sette opp prosjekter med ledende aktører, utstyr og nettverk

• Katapult-sentrene har bidratt til at hundrevis av norske bedrifter er industrialisert. Med ledende aktører som Elkem, 

Sintef, Norner, Hexagon, Kongsberg som partnere og med teknologi investeringer på mange hundre millioner har 

katapult-sentrene en betydelig industriell kapasitet



Kontakt personer: 

NCE Norway Health Tech sin koblingsperson til 

katapult-sentrene; Siri Stabel Olsen, 92252274 , 

siri.stabel.olsen@norwayhealthtech.com

Future Materials katapult-senter;                 

prosjektleder Aslaug Hagestad Nag, 93203343 , 

ahn@futurematerials.no

Manufacturing Technology katapult-senter; 

prosjektleder Emma Østerbø, 40616265 , 

emma.osterbo@sintef.no

Overordnede spørsmål Norsk katapult;                               

Programleder Bjørn Arne Skogstad, 48149070, 

bjorn.arne.skogstad@siva.no
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