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Trondheim Helseklynge

• Et formalisert strategisk samarbeid mellom 8 parter: Universitet/høgskole, 

næringsliv og offentlige virksomhet.  

• Etablert i 2009. Ny samarbeidsavtale fra 1.juli 2013. 

• Et "triple helix” samarbeid mellom like, men gjensidige avhengige, 

organisasjoner for å bidra til kunnskapsbasert utvikling innen helse og 

omsorg. 

 





Færre hender…

I Norge i dag: Hver 6 elev i 
videregående skole velger helse

2025: 1 av 4

2035: 1 av 3

Behov for ny teknologi
Behov for ny organisering
av helsetjenesten



Utdanning & Forskning

NTNU
HiST
SINTEF
SiT

Offentlig virksomhet

St Olavs Hospital
Trondheim Kommune
Sør-Trøndelag Fylkeskommune 

Næringsliv
Næringsforeningen i 
Trondheimsregionen

Trondheim 

Helseklynge





8

Mål

Gjennom samarbeidet Trondheim Helseklynge har 

partnerne som mål å oppnå følgende: 

• Skape merverdi gjennom samhandling

• Høyere FoU-aktivitet

• Flere nasjonalt og internasjonalt finansierte prosjekter

• Bedre tilgang på kompetanse gjennom å være den mest attraktive og 

ledende studiebyen

• Flere ideer som gir bedre kvalitet i helsetjenesten

• Høyere investeringsnivå og økt sysselsetting i regionen

 



Prosjekter:

• Senter for Samhandlingsforskning (SeSam) 
– NFR-prosjekt: Evaluering av samhandlingsreformen (8 mill NOK) 

• Tverrfaglig utdanning innen samhandling

• Senter for velferdsteknologi (SeVel) 
– NFR-prosjekt: ”The Medical Home” (7 mill NOK) 

• Nasjonal demonstrasjons- og læringsarena – velferdsteknologi

• VELKON: Velferdsteknologikonferansen 2013 

• Møteplasser – åpne seminar/samarbeidsarenaer 

 



Cluster	Coopera on	

1	

Trondheim   
helsek lynge  



Tverrfaglig utdanning innen samhandling

6 helsefagprofesjoner og 600 studenter 



• Brukerperspektiv på utvikling av 
velferdsteknologi 

• Samarbeid mellom ulike sektorer 
(Kommune, frivillig sektor, 
næringsliv) 

	

 
 

 
     Aktiv brukermedvirkning 
     i utvikling av velferdsteknologi  

     for eldre hjemmeboende 
 

· Nasjonal demonstrasjons- og 
læringsarena 

 

	



Partnere: 

• Trondheim kommune

• Stiftelsen Livsglede for eldre

• TrønderEnergi AS

– Senter for helsefremmende forskning NTNU/HiST

– NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag

– InnoMed

– SINTEF

– Det midtnorske velferdsteknologiprosjektet

– KS Sør- Trøndelag

 

	

 
 

 
     Aktiv brukermedvirkning 
     i utvikling av velferdsteknologi  

     for eldre hjemmeboende 
 

· Nasjonal demonstrasjons- og 
læringsarena 

 

	



Innovasjon og næringslivssatsing innen helse  
i Trondheimsregionen

• Hvilke muligheter ser dere?

• Hvilke behov har dere?

– Arena/møteplass? – Strategisk arbeid?

 




