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Norge? 
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Standard Norge - samfunnsoppdrag 
 

«Standard Norge skal utvikle og 
fastsette standarder og 
standardprodukter til nytte og 
økt verdiskapning for 
samfunnet, den enkelte 
virksomhet og den alminnelige 
borger.» 

 
Sertifikater: NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001 

 



Medlemsorganisasjon…… 



Hva er en Standard? 
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En standard er en frivillig akseptert 
måte å gjøre ting på og en 

«harmonisering av beste praksis» 

Foto: Andres Rodriguez 



Hvordan lages 
standarder? 
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Hvordan lages en standard? 
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CEN TC 389 
Innovation 
Management 
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CEN/TS 16555 består av følgende deler innen 
Innovation management: 

• — Part 1: Innovation management system. 
• — Part 2: Strategic intelligence management. 
• — Part 3: Innovation thinking. 
• — Part 4: Intellectual property management. 
• — Part 5: Collaboration management. 
• — Part 6: Creativity management. 
• — Part 7: Innovation management assessment. 
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30 land i Europa har bidratt i utviklingen av CEN/TS 
16555 

Body Body 

AENOR (Spain) NQIS ELOT (Greece) 

AFNOR (France) EC - European Commission 

ASI (Austria) EVS (Estonia) 

ASRO (Romania) HZN (Croatia) 

BDS (Bulgaria) INNORPI (Tunisia) 

BSI (United Kingdom) MSZT (Hungary) 

CYS (Cyprus) NSAI (Ireland) 

DIN (Germany) PKN (Poland) 

DS (Denmark) SFS (Finland) 

ILNAS (Luxembourg) SIS (Sweden) 

IPQ (Portugal) SN (Norway) 

LST (Lithuania) SNV (Switzerland) 

LVS (Latvia) SOSMT (Slovakia) 

MSZT (Hungary) TSE (Turkey) 

NBN (Belgium) UNMZ (Czech Republic) 

NEN (Netherlands) 
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FROKOSTMØTE: Nytt verktøy for innovasjon og næringsutvikling: 

– CEN/TS 16555-1 og CEN/TS 16555-4  

Patentstyret 
18.03.2015 

house of knowledge:  [ h a k v å g ]  



Gartner Research 2010 

„Many firms are confused about innovation 
– what it is, what it can do and whether it can  

or should be formally managed„ 

house of knowledge:  [ h a k v å g ]  

Even companies considered  to be highly 
innovative, struggle to maintain a consistent and 

on-going level of innovation 
[ ] 

Takk til Magnus Karlsson, Ericsson 



innovation 

1. Innovation: more complex 
2. R&D is not enough 
3. Less organizational ”slack” 
4. Organizations are confused 

house of knowledge:  [ h a k v å g ]  

Need  for 
systematic  
innovation 

Takk til Magnus Karlsson, Ericsson 



[CEN/TC 389 N 106, 2012] 

Set of interrelated or interacting elements 
of an organization to establish innovation 
policies and objectives, and processes to 

achieve those objectives  

Innovation Management System:  

house of knowledge:  [ h a k v å g ]  











innovasjonsstyring 

Dokumentene: 
– CEN/TS 16555-2 Innovation management – Part 1: Innovation management system 
– CEN/TS 16555-2 Innovation management – Part 2: Strategic intelligence management 
– CEN/TS 16555-3 Innovation management – Part 3: Innovation thinking 
– CEN/TS 16555-4 Innovation management – Part 4: Intellectual property management 
– CEN/TS 16555-5 Innovation management – Part 5: Collaboration management 
– CEN/TS 16555-6 Innovation management – Part 6: Creativity management 
– CEN/TS 16555-7 Innovation management – Part 7: Innovation management assessment 

 

house of knowledge:  [ h a k v å g ]  



innovasjonsstyringssystem 
Gir veiledning innen:  

• forståelse av sammenhengen mellom innovasjon 
og organisasjonens virksomhet 

• hvordan man identifiserer og fostrer 
innovasjonshjelpemidlene 

• hvordan man utvikler en innovasjonsstyrings 
prosess 

• hvordan man implementerer og vedlikeholder et 
innovasjonsstyringssystem 

• hvordan man sikrer engasjement fra ledelsen 
• hvordan man planlegger for å sikre suksess 

innen innovasjon 
• hvordan man evaluerer og forbedrer ytelse av 

innovasjonsstyringssystemet og forståelse og 
bruk av innovasjonsstyrings teknikker.  

house of knowledge:  [ h a k v å g ]  



ISO TC 279 
Innovation 
Management 
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deltakerland 
ISO/TC 279 Innovation Management 
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Project and organisation of  Innovation Management 
ISO/TC 279  

 

Sekretariat   
 



ambitions 
ISO/TC 279 Innovation Management 

Takk til Magnus Karlsson, Ericsson 
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Kort om ISO/TC 279 Innovation Management 

• Mandat:  
− Standardization of terminology tools and methods and interactions between relevant 

parties to enable innovation. 

• Sekretariat: AFNOR (Franske standardiseringsorganisasjonen) 
• Struktur (forslag til standarder som er under utvikling, flere vil komme etterhvert): 

 
Arbeidsgrupper (WG) Norsk deltakelse 

ISO/TC 279/WG 1 
Innovation management system  Crina Rauta, Patentstyret  

ISO/TC 279/WG 2  
Terminology, terms and definitions  

Magnus Hakvåg, NTNU,  
Convenor – sekretariatsstøtte fra SN 

ISO/TC 279/WG 3  
Tools and methods 

Turid Buvik, Innovasjon Norge 
Karl Klingsheim, NTNU 

ISO/TC 279/SG 4 
Asset Management  Tamara Jorgensen Marjanovic 
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Deltakelse i arbeidet med å utvikle en ISO-standard for 
Innovation management  

• Standard Norge er vertskap i april for ISO/TC 279  
− Vil du bidra til å skape en ledelsesstandard for Innovation Management gjennom ISO 

−Møtene starter 14. april og avsluttes 16. april 2015 

− Vi søker eksperter og fagpersoner til å bidra i det videre arbeidet. 
− Nasjonal komite SN/K 512 Innovasjonsledelse 

− ISO/TC WG eksperter  

 

−Meld din deltakelse til Standard Norge ved Lars Erik Jensen, lej@standard.no eller 
på telefon 92660390 
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