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Forord 

NCE Oslo Cancer Cluster har gjennomført den 
andre kontraktsperioden og har dermed vært i 
drift som NCE-prosjekt i seks år. I henhold til pro-
grambeskrivelsen for NCE skal prosjektet evalueres 
på dette tidspunkt. Hensikten med evalueringen er 
å gi en analyse og vurdering av prosjektets aktivite-
ter, resultater, effekter og målrealisering, for å gi 
et godt grunnlag for beslutningen om fornyelse av 
kontraktene for en ny periode. 

Prosjektet er evaluert av Oxford Research AS. Ox-
ford Research har omfattende erfaring med evalu-
eringer og analyser innen temaer som nærings-
klynger, forskning og utvikling, innovasjon, region-
alutvikling og kompetanseutvikling. Denne evalue-
ringen er gjennomført i perioden fra august til 
oktober 2013.   

Vår tilnærming har vært å benytte kvalitative og 
kvantitative metoder for å analysere NCE-prosjekt-
ets målsetninger og resultater. Som del av evalue-
ringen er det gjennomført en oppdatering av null-
punktmåling. 

Arbeidet med evalueringen har vært utført av 
administrerende direktør Harald Furre og seniora-
nalytiker André Flatnes. Underveis i evalueringen 
har vi hatt dialog med Jónas Einarsson, Marthe 
Brovold Løberg og Anders Tuv i prosjektledelsen 
for NCE Oslo Cancer Cluster. Vi har også hatt kon-
takt med NCE-programmets sekretariat. Vi takker 
for et godt samarbeid.   

Vi vil også takke alle som har stilt opp til intervjuer 
og alle som har respondert på utsendte spørre-
skjemaer. En lang rekke personer har bidratt med 
informasjon og synspunkter til evalueringen. 

 

Kristiansand, oktober 2013 

 

Harald Furre 

Adm. dir. 

Oxford Research AS 
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Kapittel 1.    Sammendrag 

NCE Oslo Cancer Cluster ble etablert som et Norwe-
gian Centre of Expertise i 2007, og er et klyngeutvik-
lingsprosjekt for bedrifter og relaterte institusjoner 
involvert i utvikling av ny kreftdiagnostikk og be-
handling.  

Oxford Research mener status ved utløpet av andre 
kontraktsperiode er en sterk biotek-klynge, godt 
posisjonert i den globale kreftindustrien. Særlig per-
sonalisert medisin og immunonkologi manifesterer 
seg som en nisje for NCE OCC. NCE OCC har arbeidet 
for å etablere en infrastruktur som støtter opp under 
verdikjeden fra «drug discovery» til marked. Filoso-
fien bak valg av aktiviteter er at «nye ideer til fremti-
dens kreftlegemidler skal ha en mest mulig sømløs 
reise fra de innledende hypotesene i akademia til det 
blir et produkt på markedet til nytte for kreftpasien-
ter verden over». Infrastrukturen består av kliniske 
utprøvingsenheter, mekanismer for å tiltrekke of-
fentlig og privat kapital, biotek-inkubator, innova-
sjonspark, etc. Totalt sett støtter denne aktiviteten 
opp under visjonen for NCE-prosjektet. 

NCE OCC har i hovedsak arbeidet med å etablere en 
infrastruktur for forskning og utvikling for bedrifte-
ne. NCE-prosjektet har imidlertid vært initiativtaker, 
fasilitator og partner i et stort FoU-prosjekt, som har 
utløst finansiering i størrelsesorden 75 millioner 
kroner fra Norges forskningsråd. Også arbeidet med 
etableringen av Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark 
(OCCI) vil støtte opp under fremtidig FoU-aktivitet. 
Andre viktige aktiviteter på feltet er utviklingen av 
en OCC-inkubator, utlysningen av midler fra «inno-
vasjonsrammen», en omfattende foresight-prosess 
knyttet til kliniske studier og ulike tiltak for å sikre 
tilgang til kapital. NCE OCC kan vise til et spennende 
nybrottsarbeid knyttet til integreringen av Ullern 
videregående skole i OCCI. 

Oxford Research identifisert «innovasjon» som det 
innsatsområdet med sterkest forbedringspotensial i 
NCE OCC. Innovasjon er da også det området det vil 
bli satset sterkest på i prosjektet fremover. NCE OCC 
har planer for en mer aktiv utnyttelse av virkemidde-
lapparatet. To SFI-søknader, inkubatorvirksomhet og 
økt aktivitetsnivå gjennom ferdigstillelsen av OCCI 
støtter opp under dette.  

Det internasjonale samarbeidet er spisset og er nå 
konsentrert om noen konkrete aktiviteter i samarb-
eid med miljøer der komplementære ressurser og 

nettverk gir medlemsbedriftene samarbeidsarenaer 
og synlighet overfor internasjonale investorer. NCE-
prosjektet har styrket relasjonene til internasjonale 
klynger med særlig relevant fokusområde.  

Effekter fra NCE-prosjektet i form av styrking av 
bedriftenes bunnlinje er vanskelig å påvise. Den sam-
lede verdiskapingen i klyngebedriftene har ikke økt 
de senere år, snare tvert imot. På den annen side er 
ikke nødvendigvis verdiskaping et godt mål, i og med 
at flere av bedriftene er inne i kostnadskrevende 
utviklingsløp. En vurdering av bedriftsporteføljens 
verdiutvikling over tid hadde derfor vært interessant. 
Evaluator har utfordret OCC til å utarbeide en slik 
oversikt, men dette har ikke vært mulig fordi en slik 
oversikt vil måtte inneholde konfidensiell informa-
sjon om selskapsverdier. Evaluator mener at dette er 
en stor utfordring for OCC og vil oppfordre OCC til å 
utarbeide en slik analyse selv om den vil måtte base-
re seg på en del anonymisert informasjon. Uten en 
slik analyse blir drøftinger om OCC reelle bidrag til 
verdiskaping i klyngen vaklende. 

Bedriftene forteller imidlertid «historier» om hvor-
dan NCE-prosjektet har gitt konkrete effekter på eg-
en bedrift. Aktivitet i NCE OCC adresserer sentrale 
flaksehalser i næringen, og i så måte er det mulig å 
identifisere klare effekter av NCE-prosjektet. Effek-
ten av NCE-prosjektet er i betydelig grad knyttet til 
etablering av infrastruktur og ordninger for koblinger 
til ressurser, slik at flaskehalsene for utvikling av 
biotek-bedrifter adresseres og reduseres. NCE-pro-
sjektet har bidratt til å redusere pre-klinisk fase for 
medikamenter, og til at biotek-bedrifter raskere opp-
når finansiering. 

NCE OCC har utviklet medlemsporteføljen siden opp-
starten, og porteføljen omfatter nå hele verdikjeden 
fra tidlig fase forskning til markedsføring og salg av 
innovativ kreftdiagnostikk og behandling. NCE-pro-
sjektet har modnet til å favne hele det norske onko-
logi-miljøet, med globale samarbeidspartnere.  

Evaluator mener det er gjennomført et solid strate-
giarbeid i prosjektet i andre kontraktsperiode. Det er 
arbeidet systematisk og grundig med å tydeliggjøre 
NCE OCCs målstruktur og innretting. Tillitsnivået 
mellom aktørene i klyngen er styrket. Prosjektet er 
sterkere forankret. Partnerne har i andre periode i 
stor grad overtatt rollen som den proaktive initiator 
og gjennomfører av aktiviteter.  
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Kapittel 2.    Bakgrunn og metode 

I dette kapittelet beskrives NCE-programmet, evalu-
eringens bakgrunn og formål, evaluators konseptuel-
le tilnærming og den praktiske metoden benyttet i 
gjennomføringen av evalueringen. 

  

2.1  Beskrivelse av NCE-programmet1 

NCE skal bidra til økt verdiskaping gjennom å utløse 
og forsterke samarbeidsbaserte innovasjons- og 
internasjonaliseringsprosesser i næringsklynger med 
klare ambisjoner og stort potensial for vekst  

NCE-programmets hovedmål 

Programmet Norwegian Centres of Expertise (NCE) 
er et nasjonalt program med tolv regionale NCE-
prosjekter. Programmet er finansiert av Nærings- og 
handelsdepartementet og Kommunal- og regional-
departementet, og er utviklet og gjennomføres av de 
tre virkemiddelaktørene Norges forskningsråd, SIVA 
og Innovasjon Norge, med sistnevnte som hoved-
operatør. Et programsekretariat har ansvar for daglig 
drift og utvikling av NCE.  

NCE er etablert for å forsterke innovasjonsaktivite-
ten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orien-
terte næringsklyngene i Norge. Programmet skal 
bidra til å målrette, forbedre og akselerere pågående 
utviklingsprosesser i disse klyngene.  

Bedriftene skal få et bedre grunnlag for å iverksette 
og gjennomføre krevende innovasjonsprosesser, 
basert på samarbeid med relevante bedriftspartnere 
og kunnskapsaktører. Det skal også gis bedre gro-
bunn for nye virksomheter, gjennom kommersialise-
ring av nye forretningsideer og gjennom lokalisering 
av eksterne virksomheter i klyngen.  
 

NCE-programmet er basert på en forståelse av at 
utviklingsprosesser i næringsklynger kan forsterkes 
og forbedres gjennom målrettet støtte til definerte 
utviklingsaktiviteter. Programmet tilbyr finansiell og 
faglig støtte til gjennomføring av langsiktige og mål-
rettede utviklingsprosesser, basert på initiativ og 
strategier utviklet av sentrale aktører i klyngen. Støt-
ten fra programmet skal bidra til å redusere hind-
ringer for samarbeid mellom aktørene, akselerere 
gjennomføringen av viktige utviklingsprosesser og -

                                                                 
1 Programbeskrivelsen for NCE 

prosjekter, samt koordinere og målrette private og 
offentlige innsatser for å utvikle klyngen.  
 
Den finansielle støtten skal bidra til å utløse og for-
sterke prosesser som ordinært ikke blir realisert 
gjennom innovasjonsaktørenes egen ressursbruk. 
Programmets faglige bistand skal bidra til å forbedre 
utviklingsprosessene gjennom å tilby kompetanse, 
verktøy og faglige kontakter. 
 

 
 
NCE-programmet skal velge ut og tilby bistand til de 
regionale næringsklyngene i Norge som har de beste 
forutsetningene for videre vekst, og som har klare 
ambisjoner om et langsiktig og forpliktende samar-
beid. Programmet har et langsiktig perspektiv (ti år) 
på sin støtte til disse initiativene, og skal satse på et 
begrenset antall prosjekter. 

Målstruktur for NCE-programmet 

Hovedmål: NCE-programmet skal utløse og 
forsterke samarbeidsbaserte innovasjons- og 
internasjonaliseringsprosesser som øker verdi-
skapingen i klyngebedriftene 

Delmål:  

1. Programmet skal skape interesse og enga-
sjement for utvikling av klynger med vekstpo-
tensial. 

2. Programmet skal utløse klare effekter i form 
av: 

 bedre fungerende samarbeid og infrastruk-
tur 

 økt tilgang til skreddersydd kompetanse  

 økt innovasjonsevne 

 høgere internasjonaliseringsnivå 

 økt synliggjøring og attraksjon internasjo-
nalt 

 
3. Programmet skal bidra med viktig innsikt om 
samarbeidsbaserte utviklingsprosesser i regio-
nale klynger, med sikte på operative modeller 
så vel som policylæring. 

Kilde: Programbeskrivelsen punkt 3.1 
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2.2  Evalueringens bakgrunn og formål2 

NCE-programmet inngår kontrakter med NCE-pro-
sjektene for perioder på tre og et halvt år, samt 
intensjonsavtaler om støtte for inntil ti år (tre kon-
traktsperioder). Ved avslutningen av første og andre 
kontraktsperiode skal det gjennomføres en ekstern 
evaluering som grunnlag for programmets vurdering 
av fornyelse av kontrakten for en ny periode. 

I 2013 evalueres NCE-prosjektene NCE Aquaculture, 
NCE Culinology og NCE Oslo Cancer Cluster, som 
hadde oppstart som NCE-prosjekter i 2007. 

Evalueringen skal gi grunnlag for beslutninger i Eier-
styret om fornyelse av kontraktene for en ny treårs 
kontraktsperiode. Evalueringen vil ikke være det 
eneste beslutningsgrunnlaget. Dette vil også omfatte 
prosjektenes egenvurderinger av oppnådde resulta-
ter og prosjektenes planer for neste kontraktsperio-
de. 

Formålet med evalueringen er å få vurdert: 

 NCE-prosjektenes aktiviteter, resultater og ef-
fekter så langt, i forhold til prosjektenes egne 
målsettinger. 

 NCE-prosjektenes relevans i forhold til klyngenes 
utfordringer og i forhold til programmets over-
ordnete ambisjoner om utvikling av de respekti-
ve næringsklyngene. 

 NCE-programmets og prosjektenes bidrag til 
dokumenterte resultater og effekter. 

Evalueringen har to funksjoner: 

 Gi en analyse og vurdering av prosjektenes akti-
viteter, resultater, effekter og målrealisering, for 
å gi et godt grunnlag for beslutningen som skal 
treffes. 

 Gi innsikt i hvordan programmets incentiver har 
virket, gjennom å forklare resultatene ut fra de 
ressursene som har vært tilgjengelig. 

 

2.3  Konseptuell tilnærming - CORE 

Oxford Research har utviklet et konsept for klynge-
evaluering som innebærer en fokusert tilnærming til 
oppdraget. Konseptet binder sammen klyngeteori og 
evalueringsmetodikk. Formålet med konseptet er å 
bringe med seg tidligere kunnskap (fra nullpunktmå-
ling og tidligere evalueringer i regi av NCE-program-

                                                                 
2 Konkurransegrunnlaget for evalueringen 

met) for å belyse hovedpoengene – kjernen i pro-
grammet.  

Konseptet har fått navnet CORE (Cluster Organiza-
tion Result Evaluation). CORE er inndelt i CORE Gov-
ernance, CORE Impact og CORE Effects. Konseptets 
elementer er illustrert i figur 1. 

Figur 1: Illustrasjon av CORE 

 

2.3.1  Forankring og metodiske implikasjoner 

I tillegg til klyngeteori er CORE forankret i tradisjonell 
programteori. Programteori er en systematisk be-
skrivelse av mekanismer og forventede kausaleffek-
ter som ligger til grunn for implementeringen av et 
virkemiddelprogram. Beskrivelsen greier ut den 
teoretiske, logiske eller forventede påvirkning som 
en innsats fører til, med hensyn til å avhjelpe utford-
ringer eller å nå målsettinger. Normalt benyttes også 
en overordnet målsetning som summen av aktivite-
tene skal medføre. Sentralt i denne forståelsen er en 
begrunnelse for hvordan og hvorfor aktivitetene 
forventes å få gitte resultater (Vedung, 1997: 224ff).

3
 

Programteorien anvendes i vårt konsept for å identi-
fisere hovedutfordringer, -aktiviteter, og -mål. Slik 
kan evalueringen (primært) forholde seg til kjernen 
av programmets logikk, og teorien om hvilke aktivi-
teter man mener fører til hvilke resultater kan etter-
prøves via innsamling av data fra ulike kilder. Der-
med får konseptet også implikasjoner for metoden. 

                                                                 
3 Vedung, E.: Public Policy and Program Evaluation, New Brunswick, N.J. and 
London: Transaction Publishers, 1997  
 

 

Kilde: Oxford Research AS 
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Figur 2: Illustrasjon av forankring og bruk av konseptet 

 

CORE-konseptet bidrar til å fokusere på de vesentli-
ge elementene i NCE-programmet. Det bygges på 
allerede utviklet kunnskap, som suppleres med ny 
kunnskap.  

2.3.2  Elementene i CORE  

Trinnene knytter seg til styring/organisering, resultat 
og effekt. Eller «governance», «impact» og «ef-
fects», som de omtales som i konseptet.  

CORE Governance er den (kronologisk) første ringen 
på vei til kjernen. Når tiltak eller aktiviteter iverkset-
tes er det sentralt hvilke organisering og styring 
tiltakene/aktivitetene underlegges.  

Disse forholdene forventes i henhold til programteo-
rien å påvirke i hvilke resultat eller «impact» som 
oppnås. I henhold til programmets innretning er de 
mest sentrale indikatorene på organisering og sty-
ring av prosjektene: 

 Fasilitering og organisasjon 

 Samarbeid og tillit 

 Strategi og forankring 

 Kritisk masse  

 Synliggjøring og attraktivitet 

CORE Impact er den neste ringen på vei til kjernen. 
Tiltak eller aktiviteter er tenkt å føre til endringer. 
Disse endringene knytter seg til forhold som påvirker 
bedriftens fokus, prioriteringer og handlemåte. Om 
bedriften agerer forskjellig, forventes i henhold til 
programteorien det å påvirke effektene som oppnås. 
I henhold til programmets innretning er de mest 
sentrale indikatorene på resultater av prosjektene: 

 Innovasjonsevne og -aktivitet  

 Kompetanseheving 

 Internasjonalisering 

 Kommersialisering 

CORE Effects er den siste ringen på vei til kjernen. 
Fokuset på forretningsdrift erkjennes av de fleste 
virkemidler for nyskaping og vekst, også NCE. Derfor 
er CORE Effects knyttet til de effekter man kan spore 
til virksomhetenes kjernevirksomhet – å drive busi-
ness. I henhold til programmets innretning er de 
mest sentrale indikatorene på effektene av prosjek-
tene; 

 Verdiskaping 

 Konkurransekraft 

 Lønnsomhet 

 Produktivitet 

I sentrum av konseptet (CORE Center) ligger formålet 
med evalueringen, det vil si å inngå som en del av 
grunnlaget for beslutningen i Eierstyret om en even-
tuell videreføring av NCE-prosjektet.  

 

2.4  Evalueringsmetode 

I gjennomføringen av evalueringen har Oxford Rese-
arch benyttet en parallell utnyttelse av kvalitative og 
kvantitative tilnærminger. Dette innebærer at begge 
datatyper blir samlet inn og analysert, og dermed 
supplerer hverandre. De kvantitative dataene gir 
informasjon om fordelinger og sammenhenger knyt-
tet til fenomener som undersøkes, og de kvalitative 
dataene gir informasjon som utdyper og konkretise-
rer disse fenomenene. Totalt har dette bidratt til å 
sikre reliabilitet og validitet i undersøkelsen. 

2.4.1  Dokumentgjennomgang 

Prosjektteamet mottok relevante dokumenter fra 
oppdragsgiver og fra NCE-prosjektets ledelse ved 
oppstart av evalueringen. Følgende dokumenter er 
gjennomgått av evaluator: 

 Søknad til NCE-programmet 

 Årsrapporter fra NCE-prosjektet 

 Egenevaluering 2013 

 Evaluering etter første kontraktsperiode 

 Diverse beskrivelser av NCE-prosjektet 

 NCE-prosjektets nettside  

Dokumentgjennomgangen ga evaluator en grunn-
leggende oversikt over aktiviteter gjennomført i 
NCE-prosjektet. Sammen med blant annet problems-
tillingene presentert i konkurransegrunnlaget har 
dokumentene også utgjort grunnlaget for utarbeidel-
sen av intervjuguider og spørreskjema. 

C O R E
Konsept

Klyngeteori Programteori

Metode
 

Kilde: Oxford Research AS 
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2.4.2  Kvalitative data 

Evalueringsteamet innhentet kvalitative data ved å 
intervjue et utvalg sentrale aktører i NCE-prosjektet. 
Informantene ble valgt ut delvis på grunnlag av inn-
spill fra fasilitator. I utvalget ble det vektlagt å inklu-
dere representanter for deltakende bedrifter, FoU-
aktører og offentlige aktører. I tillegg ble prosjektle-
delsen og styringsgruppen intervjuet. Informantene 
fremgår av tabell 1. 

Tabell 1: Informanter 

 Navn Aktør 
1 Jónas Einarsson 

Marthe Brovold Løberg 
NCE Oslo Cancer Cluster 
(prosjektledelsen) 

2 Bjørn Klem 
Henrik Lund 
Ragnhild A. Lothe 
Kaare R. Norum 
Hanne Mette Kristensen 
Gunn Christophersen 
Jannikke Ludt 
Jónas Einarsson 

NCE Oslo Cancer Cluster 
(styringsgruppen) 

3 Benedikte Thunes Akre Bristol-Myers Squibb 

4 Hanne Mette Kristensen Targovax 

5 Ole Alexander Opdalshei Kreftforeningen 

6 Esther Eriksen 
Pål Riis 

Ullern videregående skole 

7 Ole Andreas Schärer SIVA 

8 Tom Skyrud Norges forskningsråd 

9 Ole Johan Borge Innovasjon Norge 
Kilde: Oxford Research AS 

 

Før intervjuene ble gjennomført ble det utarbeidet 
intervjuguider. Vi benyttet oss av semi-strukturerte 
intervjuer, der temaene var fastlagt på forhånd, men 
der rekkefølgen ble bestemt underveis. På den må-
ten var det mulig for evaluator å følge informantens 
fortelling, og likevel sørge for å få den informasjonen 
som er nødvendig. 

2.4.3  Kvantitative data 

Det er innhentet regnskapsdata for alle bedriftsmed-
lemmene i NCE-prosjektet. Dette er data for antall 
ansatte, driftsresultat, driftsinntekt og lønnskostna-
der for årene 2009-11. Den samme type data ble 
innhentet for årene 2004-08 i nullpunktmålingen og 
treårsevalueringen. Bedriftsregisteret Proff Forvalt 

er primært benyttet i innsamlingen av denne infor-
masjonen. 

Kvantitative data ble i tillegg innhentet fra bedrifts-
medlemmene, FoU-aktørene og relaterte offentlige 
aktører gjennom tre ulike spørreskjemaer.  

Spørreskjemaene utgjør delvis en oppdateringsmå-
ling av nullpunktmålingen og målingen i forbindelse 
med treårsevalueringen, og delvis spørsmål om vur-
deringer av nytte og tilfredshet med NCE-prosjektet. 
Antall mottakere av spørreskjemaene, antall respon-
denter og svarprosent fremgår av tabell 2. 

Tabell 2: Svarprosent på spørreskjemaer 

Skjema Mottakere Respondenter Svarprosent 
Bedrift 49 33 67 

FoU 14 9 64 

Offentlige  3 3 100 
Kilde: Oxford Research AS 

 

Den kvantitative tilnærmingen har gitt oss et bilde av 
omfanget av ulike forhold som har blitt undersøkt. 

Oxford Research har behandlet informasjonen fra 
informantene konfidensielt. Kun samlede resultater 
blir presentert i rapporten.  

 

2.5  Rapportens oppbygging 

Datagrunnlaget for evalueringen presenteres i kapit-
tel 3-5, mens evaluators vurderinger fremkommer i 
kapittel 6.  

Datakapitlene er strukturert etter CORE-konseptet. I 
kapittel 3 beskrives organisering og klyngedynamikk 
(CORE Governance), i kapittel 4 aktiviteter og resul-
tater (CORE Impact) og i kapittel 5 effekter av innsat-
sen (CORE Effects). 

I kapittel 6 presenteres evaluators vurderinger av 
NCE-prosjektet. Prosjektet blir vurdert ut fra egne 
målsetninger, målsetningene for NCE-programmet 
og elementene i CORE-konseptet. 
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Kapittel 3.    Organisering og klyngedynamikk 

I dette kapittelet gis en beskrivelse av NCE-pro-
sjektets organisering og forhold som er av betydning 
for dynamikken i klyngen. I tillegg presenteres part-
nere og relaterte aktørers synspunkter på organise-
ring og klyngedynamikk. 

 

3.1  Om NCE Oslo Cancer Cluster 

NCE Oslo Cancer Cluster arbeider for å akselerere 
utviklingen av innovativ kreftdiagnostikk og behand-
ling gjennom partnerskap mellom forskningsinstitu-
sjoner, universitet, universitetssykehus, internasjo-
nale legemiddelselskap, investorer, myndigheter, 
bioteknologibedrifter og pasientforeninger.  

Oslo Cancer Cluster ble stiftet i 2006 og fikk i 2007 
status som Norwegian Centres of Expertise.  

Antallet medlemmer i OCC har økt fra omkring 35 i 
juni 2007 til 72 i juni 2013. Miljøene i både Oslo, 
Bergen, Stavanger, Tromsø og Trondheim er repre-
sentert i NCE-prosjektet. OCC kan betegnes som en 
nasjonal klynge med internasjonale medlemmer og 
sterke globale samarbeidsrelasjoner. OCC har blant 
flere globale samarbeidspartnere et sterkt samar-
beid med en annen spesialisert kreftklynge i Europa; 
Cancer-Bio-Santé i Toulouse. 

Det er blitt drevet kreftforskning ved Radiumhospita-
let og Universitetet i Oslo (UiO) siden 1930-tallet, og 
Oslo universitetssykehus (OUS) er i dag et Compre-
hensive Cancer Center med spesialiserte fagfolk in-
nen alle kreftområder og behandlingsmetoder. Rad-
iumhospitalet er Nord-Europas største kreftspesiali-
serte sykehus, og har en lang tradisjon innen både 
grunnforskning og klinisk initiert forskning. Norge 
har en unik ressurs i Kreftregisteret, som er en av 
verdens største og eldste kreftregister, og i bioban-
kene, særlig innen kreftpatologi. Norge har også en 
pasientpopulasjon som muliggjør langtidsoppfølging.  

Spin-off bedrifter fra norsk kreftforskning har allere-
de produkter på verdensmarkedet. Kreftforskning og 
utvikling er bioteknologiske FoU-områder der Norge 
er i internasjonal front. 

De globale legemiddelselskapene som er medlem-
mer i Oslo Cancer Cluster (som MSD, AstraZeneca, 
Roche, BMS, sanofi-aventis og Pfizer) har alle gjen-
nomgått omfattende restruktureringer og produkti-

vitetsforbedringer de seneste årene. Trenden har 
vært konsolidering i nordiske hovedkontor eller på 
europeiske hovedkontor og reduksjon i arbeidsplas-
ser innen back-office funksjoner i Norge. Det har 
vært en reduksjon i arbeidsplasser innen FoU i Norge 
fra disse bedriftene gjennom færre kliniske studier i 
Fase II og Fase III. Det er en global trend at disse 
store og meget kostbare kliniske studiene nå gjen-
nomføres i lavkostland, og i mindre grad i Vest-
Europa og i USA.  

En trend som virker positivt på biotek-bedrifter, som 
er kjernen i Oslo Cancer Cluster, er at de multinasjo-
nale legemiddelselskapene i større grad satser på å 
skape partnerskap om FoU med biotek-selskap, i 
stedet for å satse på denne utviklingen internt i egne 
FoU-avdelinger. 

 

3.2  Karakteristikker ved næringen og 
NCE-prosjektets funksjon 

NCE Oslo Cancer Cluster retter seg mot bedrifter 
som utvikler kreftlegemidler, samt andre aktører 
som støtter opp under slike utviklingsprosesser in-
nen onkologi (studier og behandling av kreft). Pro-
sessen innebærer en kompleks verdikjede og er 
meget ressurskrevende. 

Utviklingen av et nytt kreftlegemiddel starter med 
fasen «drug discovery» der angrepsmål og potensiel-
le legemiddelkandidater identifiseres og valideres. 
Neste fase er prekliniske tester i dyremodeller. Der-
etter gjennomføres flere faser med kliniske tester i 
mennesker for å se legemiddelets effekt og bivirk-
ningsprofil.  

I utviklingen av et legemiddel fra idé til kommersielt 
produkt kreves en rekke ulike typer ressurser.  Utvik-
lingsløpet er kompetansekrevende, sterkt regula-
torisk kontrollert, kapitalkrevende og tidkrevende. 
Det tar anslagsvis 10-15 år å få et produkt på marke-
det.  

Legemiddelindustrien på kreftfeltet er i ferd med å 
endre seg strukturelt. Historisk sett har hele utvik-
lingsprosessen knyttet til nye legemidler, fra grunn-
forskning til salg, foregått internt i globale lege-
middelfirmaer, og produktene har vært «one size fits 
all» medisiner med svært stort salgspotensial. Den 
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enorme kunnskapsøkningen som har funnet sted de 
senere årene innebærer en mer kompleks sykdoms-
forståelse og mer målrettet medisin (”targeted the-
rapy”).  

I tillegg er immunonkologi, en ny type kreftlegemidl-
er som benytter kroppens eget immunforsvar til å 
drepe kreftcellene, i sterk vekst. Norge er spesielt 
sterke innenfor immunonkologi, med akademiske 
miljøer i verdensklasse og biotekselskaper som har 
vært tidlig ute med å utvikle nettopp denne type 
produkter. 

Trenden er at store legemiddelselskaper utvikler 
produkter i tett samarbeid med små biotekselskaper 
og FoU-aktører. Norge har en biomedisinsk næring 
basert på små, innovative biotekselskaper som 
springer ut fra ledende forskningsmiljøer, og har 
dermed et potensielt fortrinn i en slik kontekst.  

Utviklingen av nye legemidler i Norge starter oftest i 
akademia gjennom forskning på sykehus eller uni-
versitet, gjerne gjennom små, dynamisk forskergrup-
per med internasjonal bakgrunn. Små, innovative 
bioteknologiselskaper utvikler deretter produktene 
videre gjennom prekliniske og kliniske faser.  

Den ressurskrevende utviklingsprosessen tilsier at 
norske selskaper må inngå utviklingsavtaler med 
større internasjonale virksomheter. Dette sikrer bio-
tekselskapene finansiell styrke til å ferdigstille klinis-
ke studier og gir tilgang til salgs- og markedsfør-
ingsressurser. 

Utviklingsprosessen krever innsats fra blant andre 
forskere, klinikere, forretningsutviklere, regulator-
iske myndigheter nasjonalt og internasjonalt og in-
vestorer. De mange ulike typene kompetanse og in-
frastruktur det er behov for tilsier at samarbeid i 
form av et formelt klyngeinitiativ kan være en rele-
vant utviklingsstrategi for bransjen. Vertskaps-
attraktivitet er viktig i den globale konkurransen om 
avtaler som sikrer kapital og kompetanse innen for-
retningsutvikling og lisensiering. 

 

3.3  Deltakere i partnerskapet 

Følgende 53 bedrifter er medlemmer av NCE Oslo 
Cancer Cluster per august 2013: 

 

  

Tabell 3: Bedriftsmedlemmer 

 Bedrift 
1 AbbvieNorge AS (tidligere Abbott) 

2 Affitech AS 

3 Algeta AS 

4 Amgen Norge AS 

5 Apim Therapeutics AS 

6 Astra Zeneca AS 

7 Balter Medical  

8 Bayer Health Care 

9 Bergen Teknologioverføring 

10 BerGenBio AS 

11 Biomolex AS 

12 Birk Venture 

13 Boehringer Ingelheim  

14 Bristol-Myers Squibb 

15 Canio AS 

16 Ecron Acunova  

17 Epitarget AS 

18 GE Health  

19 GlaxoSmithKline AS  

20 Grette Advokater AS 

21 HUNT Biosciences 

22 Immunopharma AS 

23 Inven2 

24 IR Clinical Cancer Diagnostics AS 

25 Janssen-Cilag AS 

26 Kelly Scientific Resources 

27 Kreftforeningen 

28 Leo Pharma 

29 Life Technologies  

30 Link Medical Research AS 

31 Lytix BioPharma AS 

32 Merck Serono 

33 MSD Norge AS 

34 Mundipharma  

35 Nextera AS  

36 Nordic Nanovector AS  

37 Novartis Oncology 

38 Oackham Oncology  

39 Oncoinvent 

40 PCI Biotech AS 

41 Pfizer AS 

42 PhotoCure ASA 

43 PubGene AS 

44 Roche Norge AS 

45 Sanofi 

46 Sarsia Seed Management AS 

47 Swedish Orphan Biovitrium AS  

48 Takeda Nycomed AS 

49 Targovax 

50 TFS - Trial Form Support  

51 Ultimovacs AS 

52 VacciBody AS 

53 World Courier Norge 
Kilde: NCE Oslo Cancer Cluster 

 

NCE Oslo Cancer Cluster har tre utenlandske bedrif-
ter (svenske Ecron Acunova og TFS og britiske Oack-
ham Oncology, tidligere Nexus) som medlemmer.  
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Følgende FoU-aktører er medlemmer av NCE Oslo 
Cancer Cluster per august 2013:  

Tabell 4: FoU-medlemmer 

 FoU-aktør 

1 Akershus universitetessykehus 

2 Center for Cancer Biomedicine 

3 Haukeland universitetsjukehus 

4 Kreftregisteret 

5 Nasjonalt folkehelseinstitutt 

6 Norges Veterinærhøgskole 

7 NTNU 

8 Oslo universitetssykehus 

9 Radiumhospitalets Forskningsstiftelse 

10 Radiumhospitalets Legater 

11 SINTEF Helse 

12 Stavanger universitetssykehus 

13 Universitetet i Bergen 

14 Universitetet i Oslo 
Kilde: NCE Oslo Cancer Cluster 

 
Offentlige aktører relatert til NCE Oslo Cancer Clus-
ter per august 2013: 

 Tabell 5: Relaterte offentlige aktører 

 Offentlig aktør 
1 Innovasjon Norge 

2 Norges forskningsråd 

3 SIVA 
Kilde: NCE Oslo Cancer Cluster 

 

3.4  Evalueringen i 2010 

Hovedkonklusjonen fra Oxford Researchs evaluering 
i 2010 var at NCE Oslo Cancer Cluster fremstår som 
et velfungerende klyngeprosjekt. Evaluator kunne 
ikke identifisere åpenbare svakheter ved prosjektet. 
Aktivitetene gjennomført i regi av NCE-prosjektet ga 
nytte for deltakerne. Prosjektet fremsto som godt 
forankret blant de deltakende partnerne, og det var 
godt ledet av prosjektorganisasjonen og en kompe-
tent styringsgruppe.  

Evaluator identifiserte imidlertid enkelte forbedr-
ingsmuligheter i NCE OCC, særlig innenfor feltene til-
rettelegging for klinisk kreftforskning, det interna-
sjonale samarbeidet og formulering av målstruktur. 
En tydeligere rolle for NCE OCC knyttet til rammebe-
tingelser og myndighetskontakt ble også påpekt som 
en mulighet. 

Oxford Research argumenterte for at NCE-prosjektet 
i større grad burde bidra til å legge forholdene til 
rette for økt grad av klinisk kreftforskning i Norge.  

Når det gjelder internasjonaliseringsaktiviteten ble 
det fremholdt at NCE-prosjektet burde bli mer kritisk 

i valg av samarbeidspartnere, og at prosjektorg-
anisasjonen med fordel kunne innta en mer proaktiv 
rolle når det gjelder å finne de riktige kontaktene. 

Evaluator pekte på muligheten for å reformulere 
målstrukturen for NCE OCC, slik at de i sterkere grad 
reflekterer potensielle og realistiske effekter av NCE-
prosjektet. Det ble blant annet bemerket at det er 
problematisk med formulerte målsettinger knyttet til 
verdiskaping, da denne i stor grad er påvirket av 
omstendigheter utenfor NCE-prosjektets kontroll og 
påvirkning. 

 

3.5  Formulerte målsetninger 

NCE Oslo Cancer Clusters målstruktur består av en 
visjon og seks strategiområder. Visjonen ble formu-
lert ved oppstarten av Oslo Cancer Cluster. 

 

I forbindelse med oppstarten av andre kontraktspe-
riode gjennomførte NCE OCC en revisjon av mål-
strukturen. Det ble etablert seks strategiområder 
med tilhørende hovedmålsettinger. 

 

Visjon 

Å forbedre livet til kreftpasienter ved å aksele-
rere utviklingen av innovativ kreftdiagnostikk og 
behandling. 

Strategiområder 

Collaborative networks & partnering: Stimulate 
collaborations and partnerships by further de-
velop strong national and international net-
works. 

Innovation: Stimulate and support innovations 
and start-up activities. 

Access to capital: Strengthen our member’s 
ability to attract capital. 

Clinical trials efficiency: Contribute to improved 
clinical trial efficiency for our members. 

Public policy: Strengthen governmental focus 
and improve public policies for the cancer 
community. 

Workforce & competence development: Engage 
in development and attraction of top talents to 
cancer R&D and entrepreneurship. 
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Tabell 6: Deltakelse i NCE Oslo Cancer Cluster 

Deltakelse 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Antall kjerne-/partnerbedrifter  38 43 61 64 71 71 

Antall FoU-miljøer som deltok aktivt 7 8 16 27 25 31 

Antall deltakere i prosjektets styringsgruppe (ekskl. observatører) 7 7 9 9 9 9 

Antall bedriftsrepresentanter i styringsgruppen 5 4 4 5 6 6 
Kilde: Årsrapporter fra NCE Oslo Cancer Cluster 

   

3.6  Klyngedynamikk 

I regi av NCE-prosjektet er det gjennomført nett-
verksstrategiske aktiviteter i form av etablering av 
møteplasser og nettverk, og andre tiltak for å sikre 
forankring og synliggjøring, samt skape tillit og kob-
linger mellom deltakende aktører.  

Tabell 6 gir en oversikt over antall deltakere i NCE 
Oslo Cancer Cluster, fordelt på ulike aktørtyper, samt 
deltakere i prosjektets styringsgruppe. 

3.6.1  Næringsklynge og geografisk konsentrasjon 

Medlemmene inkluderer FoU-institusjoner, norske 
biotekselskaper, internasjonal pharma, tjenestelev-
erandører og Kreftforeningen. NCE OCC dekker der-
med hele verdikjeden fra tidlig fase forskning til 
markedsføring og salg av innovativ kreftdiagnostikk 
og behandling.  

NCE OCC omfatter ti medlemsbedrifter som er spin-
offs fra forskning ved OUS, Universitetet i Oslo, Uni-
versitetet i Bergen, Helse Bergen, Haukeland og 
NTNU i Trondheim, og som er stiftet innen klyngen 
etter etableringen av NCE OCC i 2007.  

NCE OCC har utviklet seg fra å være en regionalt or-
ientert klynge til å bli en nasjonal klynge med int-
ernasjonale koblinger. Siden etableringen har NCE-
prosjektet modnet til å favne hele det norske onko-
logimiljøet, med internasjonale medlemmer og glo-
bale samarbeidspartnere. Samtidig har NCE-prosjekt-
et en tydelig regional forankring og konsentrasjonen 
i Oslo. 

Medlemsporteføljen er utvidet betydelig siden opp-
starten. I 2007 hadde NCE-prosjektet 38 partnerbe-
drifter. Antallet økte til 64 i 2010, og var 71 ved ut-
gangen av 2012. Medlemmene har kommet til på 
ulikt vis, og mange er rekruttert via samarbeid i 
konkrete prosjekter.  

 

 

 

 

Det er gjort en målrettet rekrutteringsinnsats mot 
onkologimiljøet i Bergen. Det eksisterte et omfat-
tende samarbeid med dette miljøet allerede, og det 
var derfor naturlig å få aktørene med som formelle 
medlemmer. Informanter argumenterer for at NCE-
prosjektet nå omfatter de fleste sentrale aktører på 
feltet.  

3.6.2  Profilering  

Profilering, markedsføring og kommunikasjonsarbeid 
er en viktig støttefunksjon i alle aktiviteter, prosjek-
ter og arrangementer i NCE Oslo Cancer Cluster. 
Profileringsaktiviteten er viktig blant annet for å 
gjøre miljøet attraktivt for investorer og for å få 
bedrifter til å benytte fasilitetene i miljøet når de 
skal gjennomføre kliniske tester.  

Prosjektorganisasjonen har to heltidsansatte innen 
kommunikasjon og markedsføring med fokus både 
nasjonalt og internasjonalt. Nettside, månedlig ny-
hetsbrev og sosiale medier er viktige kommunika-
sjonskanaler.  

Temaer innen kreftforskning som engasjerer opinio-
nen adresseres i et bilag som distribueres med Af-
tenposten hver høst. I tillegg til dette driver klyngen 
utstrakt innsalg til norske medier på vegne av med-
lemmene, med særlig fokus på saker som ønskes 
løftet videre politisk. I forbindelse med internasjona-
le konferanser der NCE OCC deltar, promoteres med-
lemmene målrettet for internasjonale investorer og 
pharma-representanter.  

Prosjektorganisasjonen har fått positive tilbakemel-
dinger fra medlemmene på arbeidet med profilering, 
markedsføring og kommunikasjon. NCE-prosjektet 
har etablert en tydelig profil og har klart å synliggjø-
re seg både nasjonalt og internasjonalt. Den omfat-
tende søkerlisten i forbindelse med utlysningen av 
stillingen som prosjektleder høsten 2013 tolkes også 
som et utslag av NCE OCCs sterke posisjon og status. 

3.6.3  Møteplasser og nettverksbygging 

NCE Oslo Cancer Cluster har i løpet av prosjektperio-
den utviklet en omfattende struktur av møteplasser. 
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Møteplasser og prosjekter har bidratt til koblinger og 
utvikling av nettverk mellom institusjoner innen 
akademia, klinikere og ulike typer næringsaktører.  

Flere informanter peker likevel på at stimulering av 
klyngedynamikk i form av koblinger og nettverk, ikke 
har vært tilstrekkelig prioritert i NCE-prosjektet i 
andre periode. Særlig pekes det på at samarbeid 
mellom bedrifter i NCE-prosjektet er begrenset, og 
at aktiviteter i stor grad har vært «silorettede», i 
betydning at de kun har omfattet én bedrift, i tillegg 
til andre typer aktører. Styringsgruppen er oppmerk-
som på behovet for mer bilateralt samarbeid mellom 
bedrifter i arbeidet med å styrke klyngedynamikken. 
Informantene sier det er ønskelig at NCE-prosjektet i 
sterkere grad bidrar til at bedrifter finner sammen 
for å adressere felles utfordringer. 

Det har imidlertid vært en sterkere mobilitet av 
personell mellom aktørene i klyngen i andre kon-
traktsperiode. For eksempel er personell tilknyttet 
det nå avviklede selskapet Clavis Pharma absorbert 
av andre bedrifter i NCE OCC. En slik mobilitet er 
svært hensiktsmessig for spredning av kunnskap 
innen en klynge, og medfører også nye koblinger og 
prosjektsamarbeid. 

Tabell 7 viser typer møteplasser etablert i NCE OCC, 
med tall for antall møter avholdt og gjennomsnittlig 
antall deltakere på disse i perioden 2009-12. 

Tabell 7: Møteplasser i NCE Oslo Cancer Cluster 

 
Navn på møteplass 

Antall 
møter 

Antall deltagere 
(snitt) 

1 Styringsgruppen  49 10 

2 Partnerskapsmøter/-
generalforsamlinger  

15+8  88  

3 Messer/konferanser  34  144  

4 Studieturer 2  

5 Workshops  4  31  

6 Kurs i egen regi  39  86  
Kilde: NCE Oslo Cancer Cluster 

 

Etablering av møteplasser og utvikling av nettverk er 
betraktet som en kjernevirksomhet i NCE OCC. Struk-
turen av møteplasser er gradvis utviklet siden 2007, 
og de viktigste møteplassene omtales som «signatur-
arrangementer». Dette er regelmessige møter og 
konferanser for medlemmene, og har som hensikt å 
fungere som plattform for nye initiativer og samar-
beidsprosjekter. Signaturarrangementene er delvis 
nasjonale (R&D Nettverk og Cancer Crosslinks) og 
delvis internasjonale (BIO, ICCS og ECCP). 

Alle fyrtårnprosjektene springer ut av møteplasser i 
NCE OCC. Møteplassene genererer ideer som blir til 
prosjekter, basert på identifiserte behov i klyngen. 

R&D Nettverk 

R&D Nettverk er fagmøter der bedrifter og FoU-inst-
itusjoner presenterer seg selv, sine forskningspro-
sjekter, samarbeidsprosjekter og samarbeidsbehov. 
Møtene har spesifikke temaer og avholdes fem-seks 
ganger i året. Antall deltakere per møte er ca. 80 
personer. Medlemmene i NCE OCC er svært aktive i 
planlegging og gjennomføring av møtene. Bakgrun-
nen for møtene var behovet for faglige oppdate-
ringer, muligheten til å adressere faglige utfordringer 
og medlemmenes mulighet til å presentere egen 
virksomhet og bli kjent med hverandres virksomhet. 
Internasjonale eksperter har deltatt som foredrags-
holdere, og i dag ser vi at møtene fungerer som en 
arena både for faglig oppdatering og for kobling av 
aktører og initiering av samarbeidsprosjekter. Fag-
møtene har mottatt BIOTEK2021-midler. 

Cancer Crosslinks 

Cancer Crosslinks som er en årlig nasjonal konferan-
se med internasjonalt fokus, og tiltrekker seg over 
200 deltagere. Møteplassen er en arena for dialog 
mellom forskere og klinikere på tvers av fagfeltene 
onkologi og hematologi og har bidratt til tverrfaglig 
kunnskapsutveksling og samarbeid. Konferansen 
bidrar til faglig oppdatering, generering av nye initia-
tiver og samarbeid, rekruttering av nye medlemmer 
til NCE-prosjektet og koblinger til internasjonale 
eksperter. De større prosjektene i NCE-prosjektet, 
som for eksempel Nasjonalt Kreftgenomikkprosjekt, 
er lansert på denne konferansen. Konseptet er eks-
portert til Sverige, der den første Cancer Crosslinks 
ble avholdt i 2012.  

BIO International Convention (BIO) og International 
Cancer Cluster Showcase (ICCS) 

BIO er en årlig internasjonal bioteknologikonferanse 
i USA, hvor NCE OCC har deltatt siden 2007. Konfe-
ransen er verdens største med over 20 000 deltagere 
fra mer enn 70 nasjoner. NCE OCC deltok i årene 
2007-12 som en del av den Skandinaviske Paviljong-
en, og i 2013 som selvstendig utstiller. 

ICCS er en årlig internasjonal konferanse arrangert 
av NCE OCC og partnere fra det ledende internasjo-
nale kreftmiljøet. Konseptet spinner ut fra «BIO 
Partnering Breakfast» som NCE OCC arrangerte på 
BIO i 2008-11.  
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Figur 3: Forankring av deltakelsen 

 

Arrangementet lar medlemsbedrifter presentere seg 
for representanter for internasjonale pharma-
selskaper. ICCS tiltrekker seg ca. 150 relevante delta-
gere, og kan betraktes som et selvstendig satellitt-
møte til BIO. Medlemsbedriftene som deltar på ICCS 
oppgir å ha meget godt utbytte av deltagelsen. 

European Cancer Cluster Partnering (ECCP)  

ECCP er en årlig internasjonal partnering-konferanse 
innen onkologi. Konferansen er arrangert av NCE 
OCC og Cancer-Bio-Santé, med støtte fra andre aktø-
rer, siden 2009, og fungerer som en plattform for å 
videreutvikle klynge-til-klynge-samarbeidet interna-
sjonalt. Konferansen tiltrekker seg ca. 400 deltagere 
og er en effektiv arena for medlemsbedrifter og 
akademia for å knytte internasjonale kontakter.   

3.6.4  Forankring og tillitsnivå 

Kreftforskningsmiljøet sentrert rundt Radiumhospi-
talet har en lang historie, men som velfungerende 
forsknings- og næringsklynge har NCE-prosjektet 
vært instrumentelt i modningsprosessen som har 
forekommet de seneste seks årene. Det var et ureal-
isert potensial i klyngen før etableringen av NCE-pro-

sjektet, også med tanke på sterkere samarbeid na-
sjonalt mellom kompetansemiljøene innen kreft. 

Gjennom prosjektet er det etablert møteplasser som 
har styrket tillitsnivået mellom aktørene i klyngen, 
samt etablert en rekke koblinger mellom komple-
mentære miljøer. NCE Oslo Cancer Cluster er etab-
lert som en merkevare og felles node for miljøet. Det 
fremholdes av informanter at den nøytrale arenaen 
som NCE-prosjektet utgjør er velegnet for å ivareta 
en rekke fellesfunksjoner for kreftmiljøet.   

NCE OCC har opplevd en modning fra første til andre 
kontraktsperiode, hvilket har påvirket hvordan NCE-
prosjektet identifiserer og svarer på utfordringer og 
muligheter. Prosjektet er sterkere forankret, hvilket 
reflekteres i rollefordelingen mellom prosjektorgani-
sasjonen og partnerne. Mens prosjektorganisasjonen 
i første periode inntok rollen som den proaktive 
initiator og gjennomfører av aktiviteter, har partner-
ne i stor grad overtatt denne rollen i andre periode. 
Partnerne tar initiativ til prosjekter, og tar initiativ til 
å fylle møteplasser med innhold. Prosjektorganisa-
sjonen er nå i første rekke en fasilitator og koordina-
tor for aktiviteter. Aktivitetene har høy grad av med-
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lemsinvolvering, og omfatter også i mange tilfeller 
internasjonale partnere.  

Dette bildet bekreftes av data fra spørreundersøkels-
en til bedriftene og institusjonene. Respondentene 
ble bedt om å vurdere fem påstander om nettver-
kets forankring blant medlemmene, på en skala fra 
«helt/delvis enig» (3) til «helt/delvis uenig» (1). Sva-
rene fremgår av figur 3. Respondentene er i størst 
grad enige i at «Aktørene profilerer seg som med-
lemmer av NCE-prosjektet» (2,68) og «NCE-pro-
sjektet har klare felles visjoner, mål og strategier» 
(2,56). Sammenlignet med data fra 2010 er det ster-

kere enighet blant respondentene om at egen be-
drift/institusjon er en aktiv deltakende part i NCE-
prosjektet.  

Bedriftene ble videre bedt om å vurdere samarbeids-
klimaet innenfor NCE-prosjektet, på en skala fra 
«svært tilfredsstillende» til «ikke tilfredsstillende». 
Svarene fremgår av figur 4. Av 27 respondenter svar-
te 30 % «svært tilfredsstillende», 59 % «tilfredsstil-
lende» og 7 % «lite tilfredsstillende».  4 % svarte 
«vet ikke». Sammenlignet med data fra 2007 og 
2010 fremgår det en utvikling der samarbeidsklimaet 
har blitt stadig bedre.  

Figur 4: Samarbeidsklima 

 

Figur 5: Sterk konkurranse mellom bedrifter 
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Konkurranse mellom bedrifter bidrar til dynamikk i 
en klynge. Bedriftene ble bedt om å vurdere følgen-
de påstand: «Det er sterk konkurranse mellom be-
driftene i klyngen», på en skala fra «helt enig» til 
«helt uenig». Svarene fremgår av figur 5. Av 27 re-
spondenter svarte 30 % «helt eller delvis enig», 26 % 
«verken enig eller uenig» og 37 % «helt eller delvis 
uenig». Sammenlignet med data fra 2007 og 2010 er 
det ingen tydelig trend som utkrystalliserer seg. 

De store legemiddelaktørene, big pharma, er aktive 
deltakere i NCE OCC og bruker arenaen for å komme 
i dialog med myndigheter og bransjeaktører. Bedrif-
tene har sterk interesse av å være tilstede i samar-
beidsarenaen for å fange opp informasjon tidlig, 
være i dialog med Legemiddelverket og ha inngripen 
med ulike aktører i bransjen i forbindelse med re-
kruttering, interessante prosjekter, speiding etter 
nye produkter fra biotek-bedrifter, etc. Derfor bru-
ker disse bedriftene ressurser på å være aktivt tilste-
de og støtte finansielt opp under ulike arrangemen-
ter og aktiviteter.  

NCE OCC har en høy medlemsavgift, hvilket bidrar til 
å sikre en relevant medlemsportefølje og god for-
ankring av prosjektet. NCE-prosjektet har i 2013 om 
lag 3,5 millioner kroner i inntekter fra medlemsav-
gift. 

Biotek-bedrifter er også aktive på samlinger og i pro-
sjekter i regi av NCE OCC. Mye av aktiviteten til NCE-
prosjektet er innrettet mot å forbedre infrastruktu-
ren for utvikling av biotek-bedrifter og biotek-pro-
dukter. Enkelte biotek-bedrifter er håndplukket for 
deltakelse i spesifikke prosjekter.  

Parallelt har oppfatningen om NCE Oslo Cancer Clus-
ter som summen av partnerne, i motsetning til kun 
prosjektorganisasjonen, befestet seg. 

I den første kontraktsperioden ble det arbeidet ak-
tivt for å bygge en sterk profil for NCE OCC, inkludert 
omfattende politisk synlighet. I andre kontraktspe-
riode er det implementert en rekke aktiviteter for å 
fylle strukturen med mer innhold.  

Det er i NCE-prosjektet etablert en sterkere forstå-
else av klyngens felles utfordringer, og med mod-
ningen av NCE-prosjektet har det vært mulighet for å 
etablere større prosjekter. Ledelsen for disse pro-
sjektene er forankret i ulike aktører i partnerskapet.  

Informanter fremholder imidlertid at det fortsatt må 
arbeides for å skape klyngedynamikk, der relasjoner 
mellom bedrifter og andre aktører etableres og fører 
til samarbeid om felles utfordringer. Det er etablert 

en visjon om styrke kreftmiljøet, og det arbeides 
med klyngestrategier som metode for å realisere 
visjonen, samtidig som innhold og dynamikk i sam-
arbeidsarenaen fremdeles er under utvikling.    

3.6.5  Prosjektorganisasjonen 

Prosjektorganisasjonen i NCE Oslo Cancer Cluster be-
står av administrasjonen (sekretariatet/fasilitator), 
styringsgruppen og prosjekteier.  

Radiumhospitalets forskningsstiftelse (RF) er pro-
sjekteier, og også arbeidsgiver for de ansatte i admi-
nistrasjonen i NCE OCC. NCE-prosjektet og RF er 
samlokaliserte, og det har vært en viss fleksibilitet i 
anvendelse av personellressurser mellom de to aktø-
rene, hvilket har vært hensiktsmessig for NCE-pro-
sjektet. Oslo Cancer Cluster er etablert som en uav-
hengig forening, men formelle lovkrav gjør at det vil 
komme endringer i organisasjonsformen, til samvir-
keorganisasjon. OCC kan dermed også formelt være 
arbeidsgiver for de ansatte i administrasjonen. Den 
nye løsningen gjør at administrerende direktør kun 
rapporterer til styringsgruppen i NCE OCC, og ikke til 
RF. Skillet mellom OCC og RF vil med en slik løsning 
bli mer tydelig, samtidig som det ikke har vært ve-
sentlige utfordringer til den eksisterende organisa-
sjonsformen. 

Prosjektadministrasjonen 

Informanter mener at administrasjonen har fungert 
godt siden oppstarten av NCE-prosjektet, og utgjør 
et sterkt team med komplementær kompetanse. 
Administrasjonen har kompetanse innen medisin og 
helsefag, biologi, molekylærbiologi, forretningsut-
vikling, kommersialisering, internasjonalisering, mar-
kedsføring og kommunikasjon, etc. 

Den har en god forståelse av de ulike medlemsbeho-
vene og har mobilisert medlemmene slik at alle ka-
tegorier bidrar aktivt inn i aktiviteter og prosjekter. 
Sekretariatet har sørget for at NCE-prosjektet utgjør 
en nøytral arena for å adressere felles utfordringer. 
Sekretariatet har vektlagt å sikre gjennomføringen av 
vedtatt strategiplan og holde et høyt aktivitetsnivå.  

NCE OCC har opplevd utfordringer knyttet til pro-
sjektlederstillingen i andre kontraktsperiode, i hen-
hold til informantene. Med overgangen mellom 
første og andre periode kom det inn en ny prosjekt-
leder, som kun satt kort tid i stillingen. Etter dette 
ble leder i styringsgruppen, som også er daglig leder i 
Radiumhospitalets forskningsstiftelse, konstituert 
som fungerende prosjektleder ut perioden. Prosjekt-
leder har brukt mye tid på utviklingen av OCCI, slik at 
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det i sum har vært mindre kapasitet til fasilitator-
funksjonen i NCE-prosjektet.  

Det foregår høsten 2013 en prosess for å ansette ny 
prosjektleder, og utlysningen av posisjonen resulter-
te i et høyt antall søknader fra hele Norden.  

Den positive vurderingen av prosjektadministrasjo-
nen kommer også frem i data fra spørreundersøkel-
sen til bedriftene og institusjonene. Respondentene 
ble bedt om å gi en vurdering av prosjektledelsens 
funksjon i utøvelsen av seks ulike roller, på en skala 
fra «svært bra/bra» (3) til «dårlig/svært dårlig» (1). 
Svarene fremgår av figur 6. Respondentene vurderer 
at prosjektledelsen gjør den beste jobben i utøvelsen 
av profileringsrollen (2,86). Prosjektledelse får god 
tilbakemelding på alle de seks typene rolleutøvelse, 
men sammenlignet med data fra 2010 er tilbake-
meldingene litt mindre positive for pådriverrollen, 
iverksetterrollen og rollen som drifter av prosjektet, 
aktiviteter og tiltak. 

Respondentene ble videre bedt om å gi en vurdering 
av påstander om prosjektledelsens kvaliteter når det 
gjelder legitimitet, ressurser/kapasitet, kompetanse 
og arbeidsform, på en skala fra «helt/delvis enig» (3) 
til «delvis/helt uenig» (1). Svarene fremgår av figur 
7. Respondentene er i svært stor grad enige i på-
standene om at prosjektledelsen har tilstrekkelig 
legitimitet og kompetanse (begge 2,93). Det er ingen 
store endringer i respondentenes vurderinger fra 
2010 til 2013. 

Respondentene ble også bedt om å angi grad av til-
fredshet med jobben som prosjektledelsen utfører, 
på en skala fra «fornøyd» til «misfornøyd». Svarene 
fremgår av figur 8. Av 35 respondenter svarte 23 at 
de er «fornøyd» med jobben som prosjektledelsen 
utfører, fire respondenter svarte «verken fornøyd 
eller misfornøyd» og én respondent svarte «misfor-
nøyd». Syv respondenter svarte «vet ikke». Sam-
menlignet med respondentenes vurdering i 2010 er 
det en liten forskyvning av respondenter fra «for-
nøyd» til «vet ikke». 

 

Figur 6: Prosjektledelsens rolleutøvelse 
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Figur 7: Prosjektledelsens funksjon 

 

Figur 8: Tilfredshet med prosjektledelsen 

 

 

Kilde: Oxford Research AS 

 

Kilde: Oxford Research AS 



 

22 © Oxford Research AS 

Styringsgruppen 
NCE OCC har en svært kompetent og aktiv styrings-
gruppe, som har en strategisk funksjon i prosjektet. 
Styringsgruppen har etablert en tydelig strategi med 
klart definerte tiltak, etter å ha tatt en aktiv rolle i 
forbindelse med strategirevisjonen i begynnelsen av 
andre kontraktsperiode. Informantene er samstemte 
i at styringsgruppen har fungert godt og har en god 
sammensetning av personer fra bedrifter, akademia 
og organisasjoner. Styringsgruppen har hatt en mer 
aktiv rolle i andre enn i første kontraktsperiode. 

Styringsgruppen i NCE OCC kan betegnes som forsk-
ningstungt, og har få medlemmer rekruttert fra be-
driftsmedlemmene sammenlignet med andre NCE-
prosjekter. Dette reflekterer forskningsfokuset i 
bransjen, og enkelte informanter advarer om at 
mangel på bedriftsrepresentasjon potensielt kan be-

grense kommersiell fremdrift i NCE-prosjektet. En-
kelte informanter argumenterer dessuten på prinsi-
piell basis for en noe større rullering av medlemmer, 
slik at engasjementet spres og man sikrer tilfang av 
gode ideer. Samtidig har styringsgruppen sikret kon-
tinuitet, hvilket har vært viktig blant annet for pro-
sessen knyttet til OCCI.  

Virkemiddelaktørene Innovasjon Norge (ved kunde-
ansvarlig) og Norges forskningsråd (ved regional 
representant) deltar i styringsgruppen som observa-
tører. SIVA er også observatør til styret som pro-
grammets representant. Aktørene er aktive observa-
tører og tilfører saksopplysninger til diskusjoner og 
prosesser. Representantene fra virkemiddelappara-
tet har informert om ulike finansieringsmuligheter 
og har vært pådrivere for fokus på å støtte opp un-
der forsterking av klyngedynamikk i NCE-prosjektet.  
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Kapittel 4.    Aktiviteter og resultater 

I regi av NCE-prosjektet er det gjennomført en rek-
ke aktiviteter til fordel for deltakerne i prosjektet. 
Aktivitetene kan systematiseres innenfor følgende 
kategorier:  

 FoU og innovasjon 

 Kompetanseutvikling  

 Internasjonalisering 

 Rammebetingelser 

NCE OCC har etablert ti såkalte «strategiske aktivi-
teter» (definert i undergruppene «signaturar-
rangementer» og «fyrtårnprosjekter») som leverer 
resultater innen flere av de seks innsatsområdene. 
De strategiske aktivitene og innsatsområdene ble 
etablert gjennom en omfattende strategiprosess i 
begynnelsen av andre kontraktsperiode. Sammen-
hengen mellom de ulike strategiske aktivitetene og 
innsatsområdene fremgår av figur 9. De strategiske 
aktivitetene skal som hovedregel hver for seg støt-
te opp under minst tre av innsatsområdene. 

Figur 9: Strategiske aktiviteter og innsatsområder 

 

4.1  FoU og innovasjon 

Det har vært en stadig økning i antall prosjekter 
initiert i regi av NCE Oslo Cancer Cluster, både 
totalt og i samarbeid med FoU- og teknologiaktø-
rer. Tabell 8 gir en oversikt over aktiviteter i NCE 
OCC når det gjelder innovasjonsprosjekter, FoU- og 
teknologiutviklingsprosjekter, prosjekter med in-
ternasjonale partnere, søknader til virkemiddelap-
paratet, etc.  

FoU-aktivitet var et av temaene i spørreundersø-
kelsen til bedriftene. Bedriftene ble spurt om i 
hvilken grad de deltar i eller utfører FoU-aktivitet-
er. Svarene fremgår av figur 10. Av 27 responden-
ter svarer 26 at de i høy eller veldig høy grad deltar 
i eller utfører FoU-aktiviteter, mens én i noen grad 
deltar i eller utfører FoU-aktiviteter.   

Figur 10: Deltakelse eller utførelse av FoU-aktiviteter 

  

 

Tabell 8: Aktiviteter i NCE Oslo Cancer Cluster 

Aktivitet 2009 2010 2011 2012 
Antall innovasjonsprosjekter, med deltakelse fra bedrifter, hvor NCE-prosjektet har vært 
initiativtaker eller bidragsyter 

4 12 15 15 

Antall prosjekter i samarbeid med FoU- og teknologiaktører 4 8 10 14 

Antall prosjekter med internasjonale partnere 4 6 4 5 

Antall felles søknader om støttemidler fra IN, NFR, EU eller andre offentlige finansiører 4 4 1 NA 

Antall prosjekter med sikte på internasjonal forretningsutvikling (inkludert studietur, hjem-
henting av kunnskap og markedsundersøkelser) 

5 12 10 7 

Antall prosjekter med sikte på kompetanseheving 3 12 32 11 
Kilde: Årsrapporter fra NCE Oslo Cancer Cluster 
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Tabell 9: Forsknings- og innovasjonsprosjekter i NCE Oslo Cancer Cluster. Beløp i mill. kroner. 

Prosjektnavn Øk. 
ramme 

Ekstern 
finansiering 

Ekstern 
finansiør 

Aktører NCE-prosjektets rolle 

Foresight-prosess  1  0,2  RIP  OCC  Initiativtaker/partner  
OCC Inkubator  0,4  0,2  RIP  OCC  Prosjektleder  

Nasjonalt  
kreftgenomikkprosjekt  

 35  NFR – KREFT  OCC, OUS, Haukeland, 
Kreftreg., St. Olav, UNN  

Initiativtaker, fasilita-
tor og partner  

Nasjonalt  
kreftgenomikkprosjekt  

 40  NFR - BIO-
TEK2021  

OCC, OUS, Haukeland, 
Kreftreg., St. Olav, UNN  

Initiativtaker, fasilita-
tor og partner  

Oslo Cancer Cluster  
Innovasjonspark  

1100  40 SIVA OCC, OCCI AS, UPL AS, 
SIVA, OBOS, Ind.finans, 
Radiumhosp. legater  

Initiativtaker, pro-
sjektleder, partner  

Oslo Cancer Cluster  
Innovasjonspark  

 2,5  IN  OCC, OCCI AS  Initiativtaker, pro-
sjektleder, partner  

NCE Innovasjonsramme  1 IN - NCE OCC, NCE-programmet Initiativtaker, pro-
sjektleder, partner 

Skolefaglig  
samarbeidsavtale  

  Oslo  
kommune 

OCC, UDE, Oslo kommu-
ne, Ullern VGS 

Initiativtaker, pro-
sjektleder, partner 

European Cancer Cluster 
Showcase 2009 Toulouse  

 0,1  Stiftelse  Cancer Bio-Santé, OCC  Initiativtaker, pro-
sjektleder, partner 

European Cancer Cluster 
Showcase 2010 Oslo  

 0,01  IN  Cancer Bio-Santé, OCC  Initiativtaker, pro-
sjektleder, partner  

European Cancer Cluster 
Showcase 2012 Hamburg 

 25 000 
EURO 

IN  Cancer Bio-Santé, OCC  Initiativtaker, pro-
sjektleder, partner  

BIO International Conven-
tion 2008-12 USA  

 ?  IN IN, OCC, Oslo Teknopol  Partner  

Kilde: NCE Oslo Cancer Cluster 

 

Tabell 9 gir en oversikt over FoU- og innovasjons-
prosjekter, infrastrukturprosjekter og kompetan-
seutviklingsprosjekter i NCE Oslo Cancer Clusters 
portefølje. Av tabellen fremgår prosjektenes øko-
nomiske ramme, ekstern finansiering, deltakende 
aktører og NCE-prosjektets rolle i det enkelte pro-
sjekt. NCE Oslo Cancer Clusters rolle i prosjektene 
har variert i type og omfang.  

Informanter fremholder at «innovasjon» er det 
strategiområdet med størst potensial fremover. De 
øvrige strategiområdene bygger i stor grad opp om 
å øke og realisere innovasjonstakten i klyngen. Det 
har vært en strategisk satsning å bygge en innova-
sjons- og utviklingsstruktur med internasjonale 
samarbeidspartnere, og denne infrastrukturen skal 
gi seg utslag i høyere innovasjonsgrad.  

NCE OCC fungerte, særlig i første kontraktsperiode, 
primært som en hjelper i kommersialiseringsfasen 
for kreftforskning som har et innovasjonspotensial, 
og er mer en tilrettelegger og katalysator enn 
igangsetter av nye FoU-initiativ. NCE Oslo Cancer 
Cluster har fokusert på etablering av en infra-
struktur for inkubasjon og bedriftsetableringer.  

NCE Oslo Cancer Cluster har i få tilfeller benyttet 
virkemiddelapparatet for å hente ut midler til å sti-

mulere en bred portefølje av innovasjons- og for-
skningsprosjekter. Forskningsprosjektet Nasjonalt 
kreftgenomikkprosjekt har imidlertid mottatt hele 
75 millioner kroner fra NFR, mens OCCI er støttet 
med 40 millioner kroner fra SIVA. 

Regionale ordninger som Virkemidler for regionale 
FoU og innovasjon (VRI) og Regionalt forsknings-
fond (RFF/Oslofjordfondet) er ikke benyttet. To 
prosjekter har imidlertid mottatt støtte fra Oslo 
kommune og Akershus fylkeskommunes Regionalt 
innovasjonsprogram (RIP).  

Samtidig er medlemsporteføljen i NCE OCC svært 
forskningstung, hvilket har betydning for hvilken 
rolle NCE-prosjektet tar innen FoU og innovasjon. 
Enkelte informanter etterlyser imidlertid en sterke-
re funksjon fra NCE-prosjektet som katalysator for 
ulike initiativer innen FoU og innovasjon. Dette er 
et uttalt satsningsområde i NCE-prosjektet som det 
per tid arbeides med. 

Innenfor rammen av NCE-prosjektet er det etablert 
et stort FoU-prosjekt med støtte fra Norges forsk-
ningsråd, det er tilført en innovasjonsramme fra 
NCE-programmet og det arbeides med etablering-
en av en innovasjonspark, med støtte fra SIVA. 
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Figur 11: Tilgang til eksterne relevante FoU-ressurser 

 

Figur 12: Regionale forskningsinstitusjoner fordel for bedriftene 

 

Bedriftene ble også spurt om i hvilken grad de vurde-
rer tilgangen til eksterne relevante forsknings- og 
utviklingsressurser som god? Svarene fremgår av 
figur 11. Av 27 respondenter svarer 48 % «i stor 
grad», 33 % «i noen grad», 7 % «i liten grad» og 4 % 
«ikke god». Det er svak positiv endringer i respon-
dentenes svar fra 2007 til 2013. 

Bedriftene ble videre spurt om i hvilken grad de er 
enig i at regionale forskningsinstitusjoner er en stor 

fordel for egen bedrift. Svarene fremgår av figur 12. 
Av 27 respondenter svarte 37 % «i stor grad», 30 % 
«i noen grad» og 15 % «i liten grad». Det er en svak 
negativ tendens fra 2007 til 2013. 

National Platform for Personalised Cancer Medicine 
og Nasjonalt Kreftgenomikkprosjekt  

Dette fyrtårnprosjektet har som målsetting å få opp-
rettet en nasjonal infrastruktur for molekylær dia-
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gnostikk og et nasjonalt forskningsprosjekt for per-
sontilpasning av kreftbehandling. NCE OCC har iden-
tifisert et behov for en nasjonal infrastruktur som vil 
sikre lik tilgang på standardisert og kvalitetssikret 
molekylær diagnostikk av klinisk betydning. Norge 
har et godt utgangspunkt med et sterkt offentlig 
helsevesen, Kreftregisteret og biobankene, for å 
posisjonere seg som ett av foregangslandene innen 
personlig kreftmedisin. 

Prosjektet består delvis av et målrettet myndighets-
arbeid, og delvis av et forskningsprosjekt, Nasjonalt 
Kreftgenomikkprosjekt, som drives av Norwegian 
Cancer Genomics Consortium som er et konsortium 
fasilitert av NCE-prosjektet og sammensatt av klyng-
ens medlemmer. Prosjektet har mottatt 75 millioner 
kroner fra Norges forskningsråds programmer BIO-
TEK2021 og KREFT. Flere av NCE OCCs medlemmer 
og prosjektadministrasjonen er aktive partnere. 
Prosjektadministrasjonen arbeider i skjæringspunk-
tet mellom de akademiske partnerne og industrien 
og har en viktig rolle i å spre informasjon om pro-
sjektet. 

NCE-programmets Innovasjonsramme  

NCE OCC har i 2013 fått innvilget en ramme på én 
million kroner fra NCE-programmets Innovasjons-
ramme. På dette grunnlag er det etablert en søk-
nadsordning der medlemmer kan motta FoU-midler 
til samarbeidsprosjekter. Midlene skal gå til utvikling 
av konsepter for samhandling. Det er et krav om at 
søkerkonsortier må inkludere minst to medlemmer 
av NCE OCC, hvorav minst én bedrift. Tilsagn fra 
Innovasjonsrammen skal stimulere til etablering av 
større innovasjonsprosjekter. NCE OCC har mottatt ti 
søknader høsten 2013. 

Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS  

Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS (OCCI) etab-
leres per tid som Norges eneste Innovasjonspark de-
dikert til kreftforskning og utvikling. Byggingen star-
tet i april 2013 og innovasjonsparken skal stå ferdig i 
mai 2015. Prosjektet er et samarbeid med SIVA, 
OBOS og Utstillingsplassen Eiendom. OCCI har en 
total finansieringsramme på 1,1 milliarder kroner.  

OCCI er et fyrtårnprosjekt i NCE OCC. Målet for Inno-
vasjonsparken er å styrke miljøet omkring norsk 
kreftforskning gjennom et «Campus Montebello», og 
bli et ledende miljø for utdanning, forskning og indu-
stri innen bioteknologi.  

Innovasjonsparken skal integrere Ullern videregåen-
de skole, noe som innebærer en satsning på å sikre 

rekruttering til bioteknologi og forskning gjennom et 
skolefaglig samarbeid mellom NCE OCC og Ullern 
VGS innenfor realfag, entreprenørskap, helsefag og 
mediefag. 

Flere informanter peker på at arbeidet med innova-
sjonsparken har stått sentralt og krevd ressurser fra 
prosjektleder i NCE OCC i andre kontraktsperiode, og 
at dette i noen grad har gått ut over NCE-prosjektets 
fremdrift på andre felt. Samtidig understrekes det at 
staben for øvrig har vært skjermet fra OCCI-pro-
sjektet, at innovasjonsparken har vært en av flere 
prioriterte oppgave for styringsgruppen, og OCCI vil 
bli svært viktig for utviklingen av NCE OCC og miljøet 
fremover.  

Inkubator for biotek-bedrifter 

Oslo Cancer Cluster Incubator AS ble etablert i 2012, 
i samarbeid mellom blant andre NCE OCC og Rad-
iumhospitalets Forskningsstiftelse, og er under utvik-
ling. Inkubatoren er opprettet som et eget aksjesel-
skap, heleid av Den Uavhengige Foreningen Oslo 
Cancer Cluster. Inkubatoren har mottatt RIP-finans-
iering til et kompetanseutviklingsprosjekt, og har fått 
innvilget forprosjektmidler fra SIVA.  

SIVA arbeider med alle de tolv NCE-prosjektene med 
tanke på å etablere en inkubator tilknyttet pro-
sjektene. SIVAs posisjon er at tilgang til en inkubator 
er en forutsetning for å lykkes med innovasjon og 
nyskaping i NCE-prosjekter, og SIVA ønsker inkubato-
rer som er tematisk spisset. OCC-inkubatoren er 
posisjonert for å kunne motta støtte fra SIVAs inku-
batorprogram. Biotek-bedriftenes natur tilsier en 
relativt lang inkubasjonstid, og det er sannsynlig at 
enkelte bedrifter vil bli kjøpt i løpet av inkubasjons-
tiden. Det er ønskelig med en viss tørrelse på og 
gjennomstrømning i inkubatoren.  

Kjerneoppgaven til inkubatoren er å øke andelen nye 
selskaper innen onkologi med å lykkes gjennom å 
tilby viktige ressurser og kompetanse. På tjenestesid-
en vil inkubatoren etter hvert tilby assistanse innen 
næringsutvikling, kompetanse innen kliniske studier, 
markedskunnskap, osv. Denne aktiviteten vil bli 
kraftig oppskalert med etableringen av OCCI og en 
infrastruktur som inkluderer laboratorium og ulike 
utviklingsressurser. Satsingen på kommersialisering 
og inkubasjon trekkes frem av informanter som noe 
det må satses på i en ny periode som NCE-prosjekt. 
Inkubatoren er i en oppbygningsfase.  

NCE-prosjektet har imidlertid hatt noen, men be-
grensede, inkubatorressurser fra oppstarten av pro-
sjektet. Enkelte inkubatorbedrifter er per tid samlo-
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kalisert med NCE OCC og RF, og RF har også eieran-
deler i ni inkubatorbedrifter. Arbeidet til nå har pri-
mært vært rettet mot utvikling av forretningsplaner, 
arbeid med finansiering, utarbeidelse av leiekontrakt 
med OCCI og kommunikasjonstjenester. Inkubatoren 
har imidlertid kjøpt tilgang til databasesystemer med 
resultater fra kliniske studier, som inkubatorbedrif-
tene får rabattert tilgang til. NCE-prosjektet omfatter 
i tillegg Inven2, som er Universitetet i Oslo og Oslo 
Universitetssykehus sin kommersialiseringsenhet 
(TTO).  

Søknad om SFI 

NCE OCC arbeider med to SFI-søknader (Senter for 
forskningsdrevet innovasjon) til Norges forsknings-
råd. Den ene søknaden har som målsetning at Insti-
tutt for kreftforskning ved OUS skal bli et nytt SFI 
innen immun-onkologi. NCE-prosjektet er initiativta-
ker til og pådriver for søknaden, og har etablert 
konsortiet med sykehuset og bedrifter som partnere. 
Samlokaliseringen med OCCI og inkubator antas å gi 
gode forutsetninger for nye innovasjoner, oppstarts-
selskap og offentlig-privat samarbeid. 

Den andre SFI-søknaden har som målsetning å etab-
lere et SFI for Klinisk kreftutprøvning, og initiativet 
springer ut av Foresight-prosessen. NCE-prosjektet 
er initiativtaker og pådriver for søknaden i samarbeid 
med Norsk Kreftgenomikkonsortium, OCCI og flere 
aktive medlemsbedrifter. 

Tilgang til kapital og såkornfond for bioteknologi 

Dette fyrtårnprosjektet har til hensikt å bedre tilgang 
til privat og offentlig kapital. Mye av de private mid-
lene er hentet inn gjennom en samarbeidskonstella-
sjon som har oppstått i klyngen mellom investor 
medlemmene Sarsia Seed og Birk Venture og Ra-
diumhospitalets forskningsstiftelse. I juni 2013 star-
tet også Kreftforeningen med å investere i opp-
startsselskaper innen onkologi, og har avsatt om-
kring 75 millioner over en femårsperiode. 

På den offentlige siden er NCE OCC i dialog med 
Innovasjon Norge og Forskningsrådet for å bedre 
kapitaltilgangen fra disse to institusjonene. OCC har 
blant annet bidratt med innspill til utformingen av 
Biotek2021-programmet. Prosjektorganisasjonen har 
arbeidet opp mot Investinor i samarbeid med LMI, 
for et utvidet mandat til investeringer i biotek. Dette 
arbeidet har ført frem og Investinor har nå mulighet 
til å investere i kreftforskning. Det arbeides også 
politisk for et statlig såkornfond for bioteknologiin-
dustrien. 

Investinor, sammen med svenske Industrifonden, in-
vesterer 90 millioner kroner i selskapet Pharmalink, 
som skal etablere seg i Oslo Cancer Cluster. Dette er 
et konkret resultat av NCE OCCs langsiktige arbeid. 

Foresight-prosess for kliniske studier  

NCE OCC etablerte høsten 2012 en foresight-prosess 
for kliniske studier, etter initiativ fra Norges forsk-
ningsråd. Institutt for Kreftforskning ved OUS funge-
rer som forskningsenheten til NCE OCC. Prosessen er 
et fyrtårnprosjekt for å stimulere til økt grad av kli-
niske kreftstudier i Norge. Over halvparten (35 be-
drifter og institusjoner) av NCE OCCs medlemmer er 
involvert i prosjektet, som kobler de utprøvende en-
hetene i Oslo og Bergen. NCE-prosjektet har gjenn-
om prosjektet etablert et omforent utfordringsbilde 
og konkretisert en felles målsetning på tvers av ak-
tørgruppene i miljøet. Det er også etablert et nordisk 
samarbeid for tidlig fase kliniske studier gjennom 
NordicNECT. 

I spørreundersøkelsen fikk bedriftene spørsmål om 
de hadde introdusert nye eller betydelig endrede 
varer og/eller tjenester, nye markedsinnovasjoner, 
nye eller vesentlig forbedrede prosesser og organisa-
toriske endringer de foregående tre årene. Svarene 
fremgår av figur 13. Andelen bedrifter som hadde 
introdusert nye eller betydelig endrede varer 
og/eller tjenester har økt noe i perioden, til 63 %. 
Andelen bedrifter som har introdusert nye markeds-
innovasjoner og nye eller vesentlig forbedrede pro-
sesser ble imidlertid redusert i perioden fra 2010 til 
2013.  

Bedriftene ble videre spurt om hvordan de vurderer 
tilgangen til risikokapital for egen bedrift. Svarene 
fremgår av figur 14. Av 27 respondenter svarer 11 % 
«svært tilgjengelig» og 30 % middels tilgjengelig. 
Dataene viser ingen tydelig tendens fra 2007 og 
2010. 

Bedriftene ble også bedt om å oppgi de viktigste 
barrierene for innovasjon for egen bedrift. Svarene 
fremgår av figur 15. Den viktigste barrieren for inno-
vasjon er «for høye innovasjonskostnader», som 
oppgis som en svært eller nokså viktig barriere av 12 
av 24 (50 %) respondenter, og «mangel på passende 
finansiering fra kilder utenfor foretaket» (11 av 24).   

Bedriftene ble bedt om å oppgi de viktigste kildene 
for innovasjon for egen bedrift. Svarene fremgår av 
figur 16. Faglige tidsskrifter og publikasjoner oppgis 
som en viktig kilde av 80 % av respondentene i 2013. 
Også universiteter og høgskoler og kilder innen fore-
taket (begge 79 %) er viktige kilder til innovasjon. 
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Figur 13: Innovasjonsaktivitet 

 

Figur 14: Tilgang til risikokapital 
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Figur 15: Barrierer for innovasjon 
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Figur 16: Kilder til innovasjon 

 

  

4.2  Kompetanseheving 

Kompetanseheving skjer i NCE Oslo Cancer Cluster i 
form av en struktur av møteplasser, gjennom kob-
linger til internasjonale kompetansemiljøer, i ulike 
fyrtårnprosjekter og i form av et skolefaglig samar-
beid. NCE-prosjektet har i andre kontraktsperiode 
styrket sin rolle som innhenter av kunnskap i en 
global kontekst, i henhold til informanter.  

I spørreundersøkelsen ble bedriftene spurt om hvor-
dan de opplever tilgangen på kompetent arbeids-
kraft. Andelen respondenter som er helt eller delvis 
enig i at det er enkelt å rekruttere kompetent ar-
beidskraft fremgår av figur 17. Datamaterialet av-
dekker en positiv tendens, ved at bedriftene rappor-
terer at tilgangen til kompetent arbeidskraft har blitt 
noe bedre fra 2007 til 2013.  

Bedriftene ble spurt om i hvilken grad klyngen er 
attraktiv som arbeidsplass i det internasjonale arb-
eidsmarkedet. Svarene fremgår av figur 18. Av 27 
respondenter svarer to «veldig attraktiv», 15 «at-
traktiv», 7 «passe attraktiv», én «lite attraktiv» og to 
«vet ikke». 

 

Figur 17: Enkelt å rekruttere arbeidskraft? 

 

Samarbeid med Ullern videregående skole 

NCE OCC har et skolefaglig samarbeid med Senter 
for entreprenørskap ved UiO og med Oslo kommune. 
Det skolefaglige samarbeidet omfatter aktiviteter 
som forelesninger og entreprenørskapsdag på Ullern 
videregående skole, gründercamp, formidlingskurs 
for medisinske PhD-studenter og utplassering på 
OUS Radiumhospitalet, Institutt for kreftforskning og 
Folkehelseinstituttet. 
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En juridisk forpliktende, skolefaglig samarbeidsavtale 
om Ullern videregående skole ble inngått med Oslo 
kommune i 2008. Avtalen innebærer samarbeid på 
mange felter, inkludert fysisk integrering av skolen i 
OCCI. Det er en aktiv og løpende dialog mellom Ul-
lern VGS og NCE OCC, med allokerte personellressur-
ser i NCE-organisasjonen til å følge opp avtalen. Ulike 
aktører i NCE-prosjektet trekkes inn i samarbeidet, 
gjerne ved at NCE-organisasjonen kan henvise til og 
mobiliserer relevante ressurser i nettverket.  

Avtalen inneholder en rekke konkretiserte tiltak som 
NCE-prosjektet og skolen samarbeider om, samtidig 
som relasjonen er fleksibel i den forstand at ideer 
løpende utvikles og inkorporeres i samarbeidet. 
Skolen ønsker å tilby gode utdannelsesmuligheter og 
ligge i front når det gjelder skolefaglig utvikling, og 
anser at avtalen med NCE OCC innebærer noen uni-
ke muligheter. Skolen ønsker å utvikle talenter ved å 
tilby kvalitet i undervisning knyttet til realfag, språk, 
kommunikasjon, entreprenørskap, helsefag, etc., og 
har i denne virksomheten ressurser i form av OCC-
nettverket og fasilitetene og synergieffektene som 
OCCI vil utgjøre.  

I sum medfører samarbeidskonstellasjonen at Ullern 
VGS kommer inn i en positiv spiral og blir mer att-
raktiv for elever, lærere og eksterne samarbeids-
partnere. Det forventes at kvalitetshevingen som 
samarbeidet medfører vil bidra til å redusere frafal-
let av elever. For NCE OCC representerer sam-
arbeidet en langsiktig rekrutteringsstrategi gjennom 
styrking av realfag, helsefag og mediefag. 

4.3  Internasjonalisering 

NCE Oslo Cancer Clusters internasjonale aktivitet 
består av koblinger til relevante kompetansemiljøer 
og deltakelse på messer og konferanser. I tillegg er 
mange av bedriftene i klyngen internasjonale kon-
sern. 

Koblinger til internasjonale kompetansemiljøer 

NCE Oslo Cancer Cluster etablerte i første kontrakts-
periode en omfattende internasjonal aktivitet, med 
koblinger til flere miljøer. Satsningen i USA og Kina i 
NCE-prosjektets tidlige fase ga lite konkrete aktivite-
ter og resultater utover valideringstempelet, og ble 
nedtonet i andre kontraktsperiode. Det internasjo-
nale samarbeidet er nå konsentrert om noen konkre-
te aktiviteter i samarbeid med miljøer der komple-
mentære ressurser og nettverk gir medlems-
bedriftene samarbeidsarenaer og synlighet overfor 
internasjonale investorer. NCE-prosjektet har styrket 
relasjonene til internasjonale klynger med særlig 
relevant fokusområde, som Ci3-klyngen og CIMT 
miljøet basert i Mainz i Tyskland. Klyngene man 
samarbeider med nå er i sterkere grad rene onkolo-
gi-klynger.  

Interklyngesamarbeidet med Cancer-Bio-Santé er 
omfattende og har blitt styrket i andre kontrakts-
periode. 

 

 

Figur 18: Klyngen som attraktiv arbeidsplass i det internasjonale arbeidsmarkedet 
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Messer og konferanser 

NCE-prosjektet har hatt en tilretteleggende virksom-
het på de store messene og konferansene som BIO, 
ICCS, ECCP, EPIC og Anglo Nordic, ved å sette opp 
møteavtaler med relevante internasjonale aktører 
og bedrive direkte «matchmaking mellom bedrifter, 
investorer og internasjonal pharma. Informantene 
rapporterer stor nytte av det arbeidet NCE-prosjekt-
et, blant annet i form av en internasjonal rådgiver i 
prosjektadministrasjonen, utfører på dette feltet. 

Internasjonale konsern 

De norske avdelingene av de internasjonale legemid-
delselskapene i Norge har kun i begrenset grad en 
aktiv speider- eller næringsutviklingsfunksjon.  

I spørreundersøkelsen ble bedriftene spurt om egen 
bedrift i løpet av de siste tre årene har foretatt stra-
tegiske internasjonale investeringer. Svarene frem-
går av figur 19. Av 24 respondenter i 2013 svarer 46 
% ja. Det er en tydelig positiv trend fra 2007 til 2013. 

 
Figur 19: Strategiske internasjonale investeringer 

 

Figur 20: Bedriftens posisjon på det internasjonale markedet 
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Bedriftene ble videre spurt om bedriftens posisjon 
på det internasjonale markedet. Svarene fremgår av 
figur 20. Av 24 respondenter svarer 75 % sterk eller 
meget sterk. Det er en tydelig positiv tendens i end-
ringene fra 2007 og 2010. 

 

4.4  Rammebetingelser 

NCE OCC har i andre kontraktsperiode styrket arbei-
det med rammebetingelser og myndighetskontakt, 
og arbeidet for offentlige rammebetingelser skred-
dersydd for kreft-biotek. Den politiske synligheten 
antas av flere informanter å ha vært nyttig i realise-
ringen av OCCI. 

Prosjektet har utformet et tydeligere politisk bud-
skap og har valgt ut fokussaker som er fremmet for 
myndighetene gjennom møteserier med helsemyn-
digheter, helsefraksjonene på Stortinget og parti-
ledelsen i flere politiske partier. Myndighetsarbeidet 
er koordinert med Legemiddelindustriforeningen 
(LMI) og Kreftforeningen, hvilket har gitt økt gjen-
nomslagskraft og synlighet. I tillegg er samarbeidet 
med disse aktørene styrket gjennom felles budskap. 

Samarbeid med Kreftforeningen 

NCE OCC har samarbeidet med Kreftforeningen i 
flere enkeltprosjekter. Kreftforeningen har i andre 
kontraktsperiode hatt én person i styringsgruppen 
for NCE-prosjektet. Kreftforeningen deltar aktivt på 
en rekke av møteplassene i NCE-prosjektet, inkludert 
Cancer Crosslinks. Hensikten med deltakelsen er å 
gjøre seg synlig overfor forskere og andre aktører, og 
ikke minst innhente informasjon, hvilket er en sen-
tral oppgave for Kreftforeningen.   

Kreftforeningen støtter opp under arbeidet med å 
styrke infrastrukturen for kliniske studier i Norge, da 
det er viktig for foreningen å sikre pasienter tilgang 
til deltakelse i slike studier, og da dette arbeidet også 
bidrar til å få medisiner ut i det norske markedet 
tidligere. 

Kreftforeningen har en lang historie med finansiering 
av kreftforskning. I forbindelse med tilgjengeliggjø-
ring av midler til kommersialiseringsprosjekter har 
Kreftforeningen vært i dialog med NCE OCC om ut-
formingen av satsingen. Såkornmidlene, som utgjør 
75 millioner kroner over en femårsperiode, skal gå til 
bedrifter som utvikler kreftmedisin, i fasen mellom 
forskning og tilgangen til venture kapital.  

 

Kreftmedisinfondet 

Fyrtårnprosjektet «Kreftmedisinfondet» er myndig-
hetsarbeid for en midlertidig finansieringsordning for 
tilgang til nye kreftlegemidler. Hensikten er å gi spe-
sialister ved norske sykehus mulighet til å søke om 
finansiering og påbegynne bruken av nye medisiner 
så snart legemiddelet er godkjent av norske lege-
middelmyndigheter. Fondet skal bidra til å sikre 
kreftpasienter behandling på høyt internasjonalt 
nivå. Det vil gi raskere opptak av nye kreftlegemidler 
og er derfor viktig for å sikre at norske bedrifter som 
utvikler sine produkter kan gjøre disse tilgjengelig for 
norske pasienter og har hjemmemarkedet som refe-
ranse for sine globale aktiviteter. Arbeidet med fon-
det er utført i tett samarbeid med Kreftforeningen 
og LMI, noe som har styrket relasjonen mellom aktø-
rene og bidratt til økt synlighet og gjennomslags-
kraft. 

 

4.5  Prosjektets viktighet og nytte 

I spørreundersøkelsen ble bedriftene og institusjo-
nene i NCE-prosjektet bedt om å vurdere viktigheten 
av NCE-prosjektet for egen bedrift/institusjon, nyt-
ten av prosjektet og i hvilken grad prosjektet har 
svart til forventningene. De samme spørsmålene ble 
stilt i evalueringen i 2010.  

Respondentene ble først bedt om å vurdere viktighe-
ten av NCE-prosjektet for egen bedrift/institusjon 
når det gjelder åtte sentrale aspekter ved denne 
type nettverk, på en skala fra «meget viktig/viktig» 
(3) til «lite/ikke viktig» (1). Svarene fremgår av figur 
21. Respondentene vurderer NCE-prosjektet til å 
være viktigst for «Samarbeid med andre aktører i 
klyngen» (2,38) og «Profilering» (2,32).  Nettverket 
vurderes å være mindre viktig for «Bedriftens/in-
stitusjonens overlevelse» (1,64) og «Kapitaltilgang» 
(1,71). Sammenlignet med data fra 2010 oppgir res-
pondentene lavere grad av viktighet for egen be-
drift/institusjon for alle de åtte aspektene.  

Respondentene ble videre bedt om å vurdere i hvil-
ken grad aktivitetene i regi av NCE OCC har vært 
nyttige for egen bedrift/institusjon, på en skala fra «i 
stor grad» til «i liten grad». Svarene fremgår av figur 
22. Av 36 respondenter svarte 15 at aktivitetene i 
regi av NCE OCC har vært nyttige «i stor grad», tolv 
«i noen grad» og ni «i liten grad». Sammenlignet 
med svarene i 2010 er det ingen vesentlige endring-
er.  
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Respondentene ble også bedt om å vurdere i hvilken 
grad NCE OCC har svart til forventningene i egen 
bedrift/institusjon, på en skala fra «i stor grad» til 
«ikke i det hele tatt». Svarene fremgår av figur 23. Av 

30 respondenter svarte ti at NCE OCC «i stor grad» 
har svart til forventningene, 13 «i noen grad» og syv 
«i liten grad». Disse dataene er dermed ikke vesent-
lig forskjellige fra dataene innhentet i 2010. 

 

Figur 21: Viktigheten av NCE-prosjektet for egen bedrift/institusjon 

 

Figur 22: Nytte av NCE-prosjektet 

 

 

Kilde: Oxford Research AS 

 

Kilde: Oxford Research AS 
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Figur 23: Innfrielse av forventninger 

 

 

 

Kilde: Oxford Research AS 
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Kapittel 5.    Effekter av NCE-prosjektet 

Etter seks års drift som NCE-prosjekt er det en for-
ventning om at prosjektet skal kunne vise til effekter 
på bedriftenes bunnlinje. 

 

5.1  Effekten av NCE-deltakelsen 

I intervjuene har evaluator bedt informantene vur-
dere effekten av NCE-prosjektet. Informantene me-
ner NCE OCC har hatt en effekt på mange av bedrif-
tenes utvikling ved at det direkte er støttet opp un-
der produktutvikling, og generelt støttet opp under 
kompetanseheving og en infrastruktur for pro-
duktutvikling. Aktivitet i NCE OCC adresserer sentrale 
flaksehalser i næringen, og i så måte er det mulig å 
identifisere klare effekter av NCE-prosjektet. Infor-
mantene fremholder at innholdet i NCE OCC er rele-
vant og solid. 

Onkologi-bransjen kjennetegnes av svært langvarige 
og kostnadskrevende utviklingsløp. Det tar gjerne 
10-15 år fra en «drug discovery» til produktet even-
tuelt kommer på markedet. I dette utviklingsløpet 
har en entreprenør eller en biotek-bedrift behov for 
ulike typer ressurser, inkludert blant annet kapital, 
infrastruktur for kliniske tester og en rekke ulike 
typer kompetanse. I denne konteksten rapporterer 
informantene at NCE-prosjektet har en viktig funk-
sjon og effekt. Gjennom koblinger, tilrettelegging av 
infrastruktur, etc. har NCE-prosjektet bidratt til å 
redusere barrierer i utviklingsløpet.  

Informanter rapporterer at NCE-prosjektet har bi-
dratt til å redusere pre-klinisk fase for medikamen-
ter, og til at biotek-bedrifter raskere oppnår finansie-
ring. NCE OCC har bidratt til koblinger mellom bio-
tek-bedrifter og store, internasjonale aktører som 
har investert i biotek-selskaper. Effekten av NCE-
prosjektet er i betydelig grad knyttet til etablering av 
infrastruktur og ordninger for koblinger til ressurser, 
slik at flaskehalsene for utvikling av biotek-bedrifter 
adresseres og reduseres. NCE OCC har også støttet 
opp under utviklingen av en infrastruktur for kliniske 
tester i Norge. 

NCE-prosjektet har støttet opp under etableringen 
av flere selskaper og har bidratt til å få selskaper 
videre i pipeline. Fire bedrifter har beveget seg inn i 
klinisk fase med bistand fra NCE-prosjektet. I løpet 

av NCE-perioden har tre produkter nådd markedet 
(ett fra Algeta og to fra PhotoCure).  

Etableringen av Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark 
forventes å ha stor effekt på utviklingen av kreftmil-
jøet. Det fremholdes fra informanter at initiativet 
har vært avgjørende for å unngå at miljøet rundt 
Radiumhospitalet slittes opp. OCCI vil medvirke til å 
konsolidere kompetansen i miljøet rundt Radium-
hospitalet. 

 

5.2  Bedriftenes utvikling 

Som et mål på utviklingen i de deltakende bedriftene 
har evaluator sammenstilt regnskapsdata for bedrift-
sporteføljen i NCE-prosjektet. Tabell 10 viser aggre-
gerte tall for bedriftene i NCE OCC for utvalgte nøk-
kelindikatorer for årene 2004 til 2011.  

Tallene omfatter 45 av de 53 partnerbedriftene som 
er medlem av NCE OCC per oktober 2013 (se tabell 3 
tidligere i rapporten). Syv bedrifter er ikke registrert 
med regnskapstall i Brønnøysundregistrene, inklu-
dert to bedrifter som er registrert utenfor Norge. Vi 
har i tillegg valgt å holde utenfor Kelly Scientific Re-
sources, som i 2011 er registrert med 2523 ansatte, 
som er mer enn de øvrige bedriftene til sammen. 
Tallene omfatter også foretakenes virksomhet «ut-
enfor» NCE-prosjektets kjerneområde i Oslo. 

Tallene viser en nedgang i antall ansatte og verdi-
skaping fra 2004 til 2011, og også fra 2007, da NCE 
OCC ble etablert, til 2011. Nedgangen har blant an-
net sammenheng med omstruktureringer i bransjen, 
der de store, internasjonale farmasøytiske konser-
nene har nedbemannet på sine utekontorer, blant 
annet i Norge. Driftsinntektene har steget i samme 
periode, mens driftsresultatene har fluktuert betyde-
lig.  

De aggregerte tallene må behandles med varsomhet, 
og kun som én indikator på klyngens utvikling. Bio-
tek-selskapenes natur innebærer utviklingsprosesser 
der verdier ikke blir synliggjort i regnskapstall. Bru-
ken av regnskapstall som mål for effekt av NCE-
prosjektet har dermed store svakheter. Tall for utvik-
lingen i verdisetting av selskapene kunne vært et 
bedre mål, men slike tall har ikke vært tilgjengelig for 
evaluator.    
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Tabell 10: Utvikling i regnskapstall. Tall i 1000, med unntak av antall ansatte. 

År Antall ansatte Driftsinntekt Driftsresultat Lønnskostnader Verdiskaping 
2004 2 479 6 782 740 581 736 1 589 583 2 171 319 

2005 2 416 6 653 196 734 511 1 450 000 2 121 453 

2006 2 551 7 124 679 984 354 1 474 037 2 395 333 

2007 2 137 7 715 779 805 628 1 520 718 2 326 319 

2008 2 147 7 669 503 108 821 1 656 716 1 765 537 

2009 1 980 8 533 524 402 097 1 706 709 2 108 806 

2010 2 023 9 949 718 792 042 1 704 159 2 496 201 

2011 2 060 9 742 459 620 152 1 520 578 1 726 224 
Kilde: Proff Forvalt  
Verdiskaping = Driftsresultat + Lønnskostnader 

   

5.3  NCE-prosjektets addisjonalitet 

Regnskapstallene viser hvordan bedriftene har utvik-
let seg når det gjelder antall ansatte, topplinje og 
bunnlinje i de aktuelle årene, men de sier ingen ting 
om årsakene til endringene. 

I evalueringen av et NCE-prosjekt er det interessant 
å forsøke å identifisere effekten deltakelsen i NCE-
prosjektet har hatt for bedriftenes utvikling. Effekten 
vil være divergensen mellom den reelle, målte situa-
sjonen og den tenkte, kontrafaktiske situasjonen 
som ville eksistert dersom NCE-prosjektet ikke var 
iverksatt. Denne divergensen er det imidlertid ikke 
mulig å måle nøyaktig.  

 

Også i undersøkelsen til bedriftene er effekten av 
NCE-prosjektet adressert. Bedriftene ble bedt om å 
vurdere i hvilken grad NCE-prosjektet har ført til eller 
vil føre til økt omsetning, økt eksport, bedret kon-
kurranseevne, bedret lønnsomhet og bedret overle-
velsesmulighet. Svarene fremgår av figur 24.  

Om lag en tredjedel til halvparten av respondentene 
sier at NCE-prosjektet har hatt svært stor, stor eller 
noen effekt på de fem parameterne. Størst er effek-
ten på konkurranseevnen, der 29 % av respondente-
ne oppgir at NCE-prosjektet i svært stor eller stor 
grad har medført en positiv effekt. Tar man også 
med respondentene som oppgir at prosjektet har 
medført noen effekt, er tallet 63 %.  

Figur 24: NCE-prosjektets effekt på bedriftene 

 

 

 

Kilde: Oxford Research AS 
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Kapittel 6.    Måloppnåelse og vurdering  

Formålet med denne evalueringen er å gi en analyse 
og vurdering av prosjektenes aktiviteter, resultater, 
effekter og målrealisering, samt å gi innspill til videre 
utvikling av NCE-prosjektet.  

Dette kapittelet bygger på et omfattende datamate-
riale som er omtalt i de foregående kapitler. Det er 
gjennomført en rekke intervjuer med sentrale aktø-
rer og det er gjennomført spørreundersøkelser mot 
deltakerne i NCEet. I dette kapittelet oppsummeres 
og drøftes den innhentede informasjonen. For det 
første drøftes det i hvilken grad NCE-prosjektet har 
nådd sine egendefinerte målsetninger og målset-
ningene for NCE-programmet. For det andre drøftes 
NCE-prosjektets utvikling ut fra elementene i CORE-
konseptet. Til sist presenteres en oppsummering av 
evaluators vurdering, inkludert anbefalinger for pro-
sjektets videre utvikling. 

6.1  Vurdering av grad av måloppnåelse 

Som alle NCE-prosjekter har NCE Oslo Cancer Cluster 
formulert målsettinger spesifikke for eget prosjekt. 
NCE OCC har formulert seks strategiområder som 
har vært styrende for aktiviteten, og prosjektet kan 
etter evaluators mening vise til omfattende aktivitet 
og gode resultater innen satsingsområdene. I tillegg 
skal prosjektet innrettes for å oppfylle målsettinger 
som gjelder alle NCE-prosjekter. I surveyen til bedrif-
tene og institusjonene ble de bedt om å vurdere 
grad av måloppnåelse for programmets ulike mål-
settinger. Svarene viser stor grad av måloppnåelse 
for målene knyttet til økt synlighet og attraksjon int-
ernasjonalt, høyere internasjonaliseringsnivå og be-
dre fungerende samarbeid og infrastruktur i klyngen, 
og middels måloppnåelse for økt samlet innovasjons-
evne og økt tilgang til skreddersydd kompetanse.  

Figur 25: Grad av måloppnåelse for NCE-programmets målsettinger 

 

 

Kilde: Oxford Research AS 



 

© Oxford Research AS 39 

6.2  CORE-konseptet 

Vår vurdering av aktiviteter, resultater og effekter i 
NCE-prosjektet kan struktureres etter elementene i 
CORE-konseptet, det vil si organisering og klyngedy-
namikk (CORE Governance), aktiviteter og resultater 
(CORE Impact) og effekter av NCE-prosjektet (CORE 
Effects). 

6.2.1  Organisering og klyngedynamikk 

NCE OCC har utviklet medlemsporteføljen siden opp-
starten, og porteføljen omfatter nå hele verdikjeden 
fra tidlig fase forskning til markedsføring og salg av 
innovativ kreftdiagnostikk og behandling. NCE-pro-
sjektet har utviklet seg fra å være regionalt orientert 
til å bli nasjonalt orientert. NCE-prosjektet har mod-
net til å favne hele det norske onkologi-miljøet, med 
internasjonale medlemmer og globale samarbeids-
partnere. Samtidig har NCE-prosjektet en tydelig 
regional forankring og konsentrasjonen i Oslo. 

Evaluator mener det er gjennomført et solid strate-
giarbeid i prosjektet i andre kontraktsperiode. Mål-
settingene er ikke endret i vesentlig grad fra oppstar-
ten, men er kontinuerlig revidert og spisset. Det er 
arbeidet systematisk og grundig med å tydeliggjøre 
NCE OCCs målstruktur og innretting. Formuleringen 
av ti strategiske prosjekter og seks innsatsområder, 
inkludert bruken av begrepene fyrtårnprosjekter og 
signaturarrangementer, er klargjørende for hensik-
ten med innsatsen som gjøres i NCE OCC. 

NCE OCC har i løpet av prosjektperioden utviklet en 
omfattende struktur av møteplasser, der Cancer 
Crosslinks og R&D Nettverk, samt Showcase og del-
takelse på BIO, er de viktigste. Etablering av møte-
plasser og utvikling av nettverk er betraktet som en 
kjernevirksomhet i NCE OCC. De viktigste møteplass-
ene kalles «signaturarrangementer». 

Tillitsnivået mellom aktørene i klyngen er styrket i 
andre kontraktsperiode. 89 % av bedriftene beteg-
ner samarbeidsklimaet som tilfredsstillende eller 
svært tilfredsstillende.  

Evaluator opplever at NCE OCC har modnet på en 
måte som påvirker hvordan prosjektet identifiserer 
og svarer på utfordringer og muligheter. Prosjektet 
er sterkere forankret, hvilket reflekteres i rolleforde-
lingen mellom administrasjonen og partnerne. Part-
nerne har i andre periode i stor grad overtatt rollen 
som den proaktive initiator og gjennomfører av akti-
viteter. Partnerne tar initiativ til prosjekter, og tar 
initiativ til å fylle møteplasser med innhold. 

NCE OCC har arbeidet effektivt med profilering av 
onkologimiljøet mot politiske myndigheter.  

Administrasjonen har fungert godt siden oppstarten 
av NCE-prosjektet, og utgjør et sterkt team med 
komplementær kompetanse. NCE OCC har opplevd 
utfordringer knyttet til prosjektlederstillingen i andre 
kontraktsperiode, og det foregår høsten 2013 en 
prosess for å ansette ny prosjektleder. Bedriftene og 
institusjonene uttrykker stor grad av tilfredshet med 
prosjektledelsen, og tilskriver den høy grad av kvali-
teter som kompetanse og legitimitet. 

NCE OCC har en svært kompetent og aktiv styrings-
gruppe, som har en strategisk funksjon i prosjektet, 
og som har hatt en mer aktiv rolle i andre enn i førs-
te kontraktsperiode. Styringsgruppen har vært pre-
get av kontinuitet, hvilket har vært viktig blant annet 
på grunn av arbeidet med OCCI. Styringsgruppen har 
noe svak bedriftsrepresentasjon, og det er en pågå-
ende prosess med å endre styresammensetningen, 
kombinert med ansettelsen av ny prosjektleder. 

6.2.2  Aktiviteter og resultater 

Bedriftene i NCE OCC kjennetegnes av å være svært 
forskningstunge. Hele 26 av 27 bedrifter som besvar-
te spørreundersøkelsen har veldig høy eller høy grad 
av deltakelse i eller utførelse av FoU-aktiviteter. Det-
te har påvirket innrettingen til NCE-prosjektet. NCE 
OCC har i hovedsak arbeidet med å etablere en 
infrastruktur for forskning og utvikling for bedrifte-
ne. Denne har vært knyttet til å adressere de flaske-
halsene som biotek-bedrifter møter i sitt utviklings-
løp, samt tilrettelegge for økt grad av kliniske studier 
i Norge. 

NCE-prosjektet har imidlertid vært initiativtaker, 
fasilitator og partner i FoU-prosjektet «Nasjonalt 
kreftgenokikkprosjekt», som har utløst finansiering i 
størrelsesorden 75 millioner kroner fra Norges 
forskningsråd. Også arbeidet med etableringen av 
OCCI vil støtte opp under fremtidig FoU-aktivitet. 
Andre viktige aktiviteter på feltet er utviklingen av 
en OCC-inkubator, utlysningen av midler fra «inno-
vasjonsrammen», den omfattende foresight-
prosessen knyttet til kliniske studier og ulike tiltak 
for å sikre tilgang til kapital. 

Oxford Research har identifisert «innovasjon» som 
det innsatsområdet med sterkest forbedringspoten-
sial i NCE OCC. Innovasjon er da også det området 
det vil bli satset sterkest på i prosjektet fremover. 
NCE OCC har planer for en mer aktiv utnyttelse av 
virkemiddelapparatet. To SFI-søknader, inkubator-
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virksomhet og økt aktivitetsnivå gjennom ferdigstil-
lelsen av OCCI støtter opp under dette.  

På feltet «kompetanseheving» kan NCE OCC vise til 
et spennende nybrottsarbeid knyttet til integre-
ringen av Ullern videregående skole i OCCI, med 
samarbeid på mange felt. Kompetanseheving skjer i 
tillegg i form av en struktur av møteplasser, gjennom 
koblinger til internasjonale kompetansemiljøer og i 
ulike fyrtårnprosjekter.  

NCE-prosjektets internasjonale aktivitet består av 
koblinger til relevante kompetansemiljøer og deltak-
else på messer og konferanser. Det internasjonale 
samarbeidet er spisset i andre kontraktsperiode og 
er nå konsentrert om noen konkrete aktiviteter i 
samarbeid med miljøer der komplementære ressur-
ser og nettverk gir medlemsbedriftene samarbeids-
arenaer og synlighet overfor internasjonale investo-
rer. NCE-prosjektet har styrket relasjonene til inter-
nasjonale klynger med særlig relevant fokusområde.  

I tillegg er mange av bedriftene i klyngen internasjo-
nale konsern. Bedriftene rapporterer om positive 
trender når det gjelder andel bedrifter som har fore-
tatt strategiske internasjonale investeringer siste tre 
år, og når det gjelder deres posisjon på det interna-
sjonale markedet. 

NCE OCC har i andre kontraktsperiode styrket arbei-
det med rammebetingelser og myndighetskontakt, 
og arbeidet for offentlige rammebetingelser skred-
dersydd for kreft-biotek. 

Evaluator har spurt bedriftene om NCE-prosjektets 
nytte og viktighet for dem, samt i hvilken grad for-
ventninger til prosjektet er innfridd. Svarene viser at 
prosjektet er mindre viktig for medlemmene i 2013 
enn i 2010, mens forventningene til prosjektet innfris 
i omtrent lik grad som i 2010. Når det gjelder vurde-
ringene av nytte kan man se en polarisering av sva-
rene: Det er noen flere som sier i stor og i liten grad, 
mens færre oppgir nytte i noen grad. Årsaken kan 
være at medlemsmassen er blitt mer mangfoldig i 
2013. Mange av kjernebedriftene ble rekruttert i 
første kontraktsperiode, mens det i andre kontrakts-
periode er rekruttert bedrifter som er mer perifere i 
NCE-prosjektet (leverandørsegmentet), som i mindre 
grad kan nyttiggjøre seg tjenestetilbudet til NCE 
OCC. 

6.2.3  Effekter 

Effekter fra NCE-prosjektet i form av styrking av be-
driftenes bunnlinje er vanskelig å påvise. Den samle-
de verdiskapingen i klyngebedriftene har ikke økt de 

senere år, snarere tvert imot. På den annen side er 
ikke nødvendigvis verdiskaping et godt mål, i og med 
at flere av bedriftene er inne i kostnadskrevende ut-
viklingsløp. En vurdering av bedriftsporteføljens ver-
diutvikling over tid hadde derfor vært interessant. 
Evaluator har utfordret OCC til å utarbeide en slik 
oversikt, men dette har ikke vært mulig fordi en slik 
oversikt vil måtte inneholde konfidensiell informa-
sjon om selskapsverdier. Evaluator mener at dette er 
en stor utfordring for OCC og vil oppfordre OCC til å 
utarbeide en slik analyse selv om den vil måtte base-
re seg på en del anonymisert informasjon. Uten en 
slik analyse blir drøftinger om OCC reelle bidrag til 
verdiskaping i klyngen vaklende. 

Bedriftene forteller imidlertid «historier» om hvor-
dan NCE-prosjektet har gitt konkrete effekter på 
egen bedrift. Aktivitet i NCE OCC adresserer sentrale 
flaksehalser i næringen, og i så måte er det mulig å 
identifisere klare effekter av NCE-prosjektet. Effek-
ten av NCE-prosjektet er i betydelig grad knyttet til 
etablering av infrastruktur og ordninger for koblinger 
til ressurser, slik at flaskehalsene for utvikling av 
biotek-bedrifter adresseres og reduseres. NCE-pro-
sjektet har bidratt til å redusere pre-klinisk fase for 
medikamenter, og til at biotek-bedrifter raskere opp-
når finansiering. 

Surveyen til bedriftene avdekker dessuten at 63 % av 
respondentene mener at NCE-prosjektet i stor eller 
noen grad har bidratt til bedret konkurranseevne. 
Dette indikerer en betydelig effekt av OCCs virksom-
het.  

  

6.3  Oppsummering  

Oxford Research mener status ved utløpet av andre 
kontraktsperiode er en sterk biotek-klynge, godt 
posisjonert i den globale kreftindustrien. Særlig per-
sonalisert medisin og immunonkologi manifesterer 
seg som en nisje for NCE OCC. Prosjektet har levert 
gode resultater for alle seks strategiområder, og er 
godt forankret blant medlemmene. 

NCE OCC har arbeidet for å etablere en infrastruktur 
som støtter opp under verdikjeden fra «drug dis-
covery» til marked. Filosofien bak valg av aktiviteter 
er at «nye ideer til fremtidens kreftlegemidler skal 
ha en mest mulig sømløs reise fra de innledende 
hypotesene i akademia til det blir et produkt på 
markedet til nytte for kreftpasienter verden over». 
Infrastrukturen består av kliniske utprøvingsenheter, 
mekanismer for å tiltrekke offentlig og privat kapital, 
biotek-inkubator, innovasjonspark, etc. Totalt sett 
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støtter denne aktiviteten opp under visjonen for 
NCE-prosjektet. 

NCE OCC har etablert et omfattende internasjonalt 
klynge-til-klynge nettverk, som eksponerer klyngen 
for den globale kreftindustrien og bidrar til å sikre 
ressurser som kapital og kompetanse til bedriftene i 
klyngen.    

I evaluering i 2010 ble det pekt på forbedringsmulig-
heter innen tilrettelegging av klinisk forskning, et 
mer målrettet internasjonalt samarbeidet og en tyd-
eligere rolle knyttet til rammebetingelser og myn-
dighetskontakt. Dette er områder som NCE OCC har 
prioritert i andre kontraktsperiode og der det kan 
vises til konkrete resultater og forbedringer. 

Det har vært en sterkere mobilitet av personell mel-
lom aktørene i klyngen i andre kontraktsperiode. For 
eksempel er personell tidligere tilknyttet selskapet 
Clavis Pharma nå absorbert av andre bedrifter i NCE 
OCC. En slik mobilitet er svært hensiktsmessig for 
spredning av kunnskap innen en klynge, og medfører 
også nye koblinger og prosjektsamarbeid. 

Å gå fra NCE-status til GCE-status er en uttalt ambi-
sjon for klyngen. NCE OCC arbeider for å legge 
grunnlaget for en sterk søknad for å oppnå status 
som et Global Centre of Expertise (GCE). Arbeidet 
som er gjort og gjøres med innovasjonsparken kan 
antas å bidra i svært stor grad til å skape koblinger 
og synergi blant aktørene i klyngen.  

Oxford Research anbefaler at NCE OCC i en tredje 
kontraktsperiode tar et sterkere grep for å støtte 
opp under innovasjonssatsningen i klyngen. Bruk av 
Norges forskningsråd og Innovasjon Norges pro-
gramportefølje kan være hensiktsmessig i så måte. 
Denne type prosjekter bidrar også til å stimulere 
klyngedynamikk og til å forsterke tillitsbasen blant 
aktørene som deltar.  
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