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Usikkerhet i verden
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Hvor fort forandrer ting seg egentlig?
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Det eneste som er sikkert er at alt er 
usikkert…







Hvordan påvirker trendene livsløpet for bedriftenes 
konkurransefortrinn?

Utforske/
lansere

Bygge Utnytte omlegge ut

tid

Driverne forkorter varigheten for et 
konkurransefortrinn brutalt!



Flytter mange bedrifter lang ut fra komfortsonen

Komfortsonen
Panikksone Panikksone

Krever nye typer samarbeid
- Mer strategiske
- Utenfor etablerte verdikjeder
- Ny type forretningskompetanse

Bygge



For oss som De gode hjelperne er det viktig å forstå hvor 
bedriftene befinner seg slik at vi kan tilpasse tiltakene til 
bedriftenes mindset.



Appen «Helseboka» har tatt fullstendig av i Norge,  
hovedsakelig på grunn av koronaen. 2,6 millioner 
nordmenn har benyttet seg av Helseboka på 
sin smarttelefon!

Helseapp as er gründerselskap etablert i 2013 med hovedkontor i Harstad.
Bedriftens forretningside har vært å utvikle en multiplattform som skal utgjøre 
grunnvoll i helseoppfølging mellom lege og pasient-både medisinskfaglig og 
administrativt. Hovedproduktet kalles Helseboka. Den holder oversikten over alle 
helsedata samt tilbyr kommunikasjonstjenester med helsepersonell/ behandlings-
personell. Bedriften hadde et ferdig produkt da koronaen rammet Norge. 
Bedriftens kommunikasjonsplattform kunne enkelt håndtere timebestilling til både 
koronatester og koronavaksiner.

Omsetninga til selskapet har skutt til værs.

2020: 3,6 MNOK

2021: Ca 110 MNOK

Bedriften har økt fra 5 til 25 ansatte det siste året. Hovedkontoret med 13 ansatte 
ligger i Harstad, seks i Tromsø, fem i Oslo og en i Bergen. Bedriften skal ekspandere 
videre og de er på jakt etter ansatte til 20 nye stillinger -hovedsakelig utviklere.

Helseapps AS



Hvordan skal RFF virke i det regionale økosystemet for 
innovasjon?
- potensial og samspill med andre virkemidler
- hvordan skal vi virkemidlene bli flinkere til å forholde 

oss til hverandre regionalt.



Bedre samspill regionalt

• Holde oss til de strukturene vi har, 
knepping – forsterke

• Utnytte samspillet, sitte rundt samme 
bord

• Økt kunnskap om hverandres strategier 
og fokusområder 

• 4 part-avtalen



Deliveries: 30 (kapital og kompetanse)
Grantet: MNOK 6,1

Digitaliseringsprosjekt: MNOK 2

Selskapet har som mål å utvikle de mest miljøvennlige og forbrukervennlige 
forbrenningstoalettene på markedet. 

Tett oppfølging av kunde fra kundeansvarlig.
Gjennomført møter med Eksportsenter, Kina og Canada.

Internasjonalt marked i dag, ønsker vekst og økt eksport.

Prosjektmål:

Utvikle programvare med tilhørende maskinvare (kretskort) og 
brukergrensesnitt som kan samle og tilgjengeliggjøre prosessdata og 
feilmeldinger, og forenkle service og gjøre brukervennlig uavhengig av 
nasjonalitet.

Cinderella som case 



A little less conversation, a little more action ….. 

Med Elvis Presleys ord;


