
Industriellt partnerskap

Kontakt
Västerås Science Park AB 
Varmvalsvägen 11 
721 30  Västerås

Mikael Lindfors 
Affärsutvecklare, Välfärd & Hälsa
mikael.lindfors@vasterassciencepark.se

Vi mäklar kontakter!

Möjligheten att snabbare, billigare och enklare nå 
kommersiell framgång inom välfärds-, hälso- och  
medicinteknik branschen, kan många gånger gynnas  
av samarbete mellan mindre företag med spets-
produkter och etablerade företag.

Via vårt nationella innovationsnätverk, mäklar vi  
kontakter mellan idébärare/företag som har kvalifi-
cerade produkter, och etablerade företag som söker 
produkter som kan vara av intresse för deras befintliga 
kunder, nationellt och internationellt.

Denna matchmakingverksamhet kallar vi Industriellt 
partnerskap.

För mer information, kontakta:

Mikael Lindfors 
mikael.lindfors@vasterassciencepark.se

Region Västmanland har en uttalad näringslivsstra-
tegi att satsa på idégenerering och på utveckling och 
kommersialisering av produkter och tjänster som 
kan bidra till en förbättrad vård och omsorg. Denna 
satsning sker inom ramen för styrkeområdet Välfärd 
och Hälsa, se valfardochhalsa.se.



Arbetet med att få till ett Industriellt partnerskap går 
via innovationsprocessens olika steg, där idébäraren 
succesivt utvecklar sin produkt och kunskap om mark- 
naden genom eget arbete och rådgivning från Innova-
tionsnätverkets aktörer.

Oavsett i vilken fas produkten befinner sig, även om  
det oftast är i utvecklings- eller kommersialiserings-
fasen, kan den bli aktuell för matchmaking inom 
Industriellt partnerskap. Detta förut sätter emellertid 
att idébäraren möter ställda krav på kommersiell 
potential, verifierat utvecklingsarbete, och poten tiellt 
intresse hos företag i Innovationnätverkets kontakt- 
nät.

I de fall det bedöms finnas en koppling mellan vad 
ett etablerat företag söker och idébärarens produkt, 
kan det bli aktuellt med en matchmakingaktivitet. Då 
förväntas idébäraren inte bara ha stor kunskap om sin 
produkt, utan också om den kliniska och marknads-
mässiga nyttan, de regulatoriska direk tiven, CE-märk- 
ningen, framtida finansie ringsbehov, en tydlig risk- 
bedömning utifrån produktperspektiv med dess  
funktioner, immateriella rättigheter, produktion, hand-
havande och nytto görande. 

För att en idébärare ska kunna kvalificera sig för  
tjänsten Industriellt partner  skap, krävs således att  
samtliga erforderliga steg i innovationsprocessen har  
upp fyllts till fullo.
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Industriellt partnerskap  

Bland fördelarna för dig som idébäraren kan nämnas:

• Industriell återkoppling från eta ble rade före-
tag på projekt och affärs idéer

• Möjliga samarbeten och finan  sie ring.

• Tillgång till det stora företagets expertis och 
interna resurser. 

• Möjlighet till enklare access till 
internationell marknad.

• Möjlighet till licensiering.

• Möjlighet att sälja produkten/produktidén.

Bland fördelarna för det etablerade företaget kan  
nämnas:

• Tidig tillgång till innovativa lösningar inom  
branschen.

• Möjlighet att initiera samarbeten med lovan-
de start-ups inom branschen.

• Förmånen att få lära sig mer kring innovation,  
nya lösningar och arbetsmetoder.

• Möjlighet att fokusera på att söka nya redan  
utvecklade produkter (search and develop- 
ment), mot att själv forska och utveckla nya 
produkter (research and development).


