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Innspill til Stortingsmelding om helsenæringen  

HelseOmsorg21-rådet (HO21-rådet) vedtok i møte 14.9.2017 (04/17) å styrke sin innsats i arbeidet 

med satsingsområde Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde ved å nedsette en  

ressursgruppe med ekstern deltagelse.  

Ressursgruppen består av 16 personer inkludert leder og er oppnevnt for perioden 1.1 - 

31.12.2018.  Mandatet til ressursgruppen er å bidra med innspill som HO21-rådet kan bruke som 

grunnlag for sitt innspill til den kommende stortingsmeldingen om helsenæringen. Rammen for 

arbeidet tar utgangspunkt i HelseOmsorg-strategien (de ti satsingsområdene og de fem 

hovedprioriteringene). Ressursgruppen er bedt om å komme med forslag til hvilke tiltak som må til 

for å understøtte dagens system.  

Vedlagt følger en kopi av ressursgruppens innspill som ble oversendt HelseOmsorg21-rådet 

27.4.2018.  

Vi ønsker Nærings- og fiskeridepartementet lykke til med arbeidet med stortingsmeldingen.  
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Innspill til stortingsmelding om 
helsenæringen

Til: HelseOmsorg21-rådet
Fra: Ressursgruppe for helsenæring i HO21-rådet 
Dato: 30.4.2018
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Presentation Notes
Næringsutvikling betyr etablering og vekst av næringsliv som produserer produkter, løsninger eller tjenester for helse og omsorgssektoren som genererer arbeidsplasser og eksportinntekter samt bidrar til en bærekraftig helsetjeneste med god kvalitet.
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KORT BAKGRUNN
Ressursgruppe for næringsutvikling i HO21-rådet

Ressursgruppe for næringsutvikling i HO21-rådet:

- Toril Hernes, prorektor for nyskaping, NTNU (leder)
- Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør, Forskningsrådet
- Anne Lise Ryel, generalsekretær, Kreftforeningen
- Arild Kristensen, daglig leder, Norwegian Smart Care Cluster
- Asbjørn Lilletun, adm. dir., Norinnova Technology Transfer
- Eirik Næss-Ulset, gründer og investor 
- Heidi Dolven, designer, Halogen
- Ingeborg R. Borgheim, Head of Nordics & Baltics, Takeda
- Leif-Rune Skymoen, CEO, Curida
- Lena Lundgren, direktør offentlig sektor, Microsoft Norge
- Marthe Hammer, fagleder, Helse Bergen Haukeland 

universitetssykehus
- Mona Skaret, direktør, Privat og Offentlig Innovasjon, 

Innovasjon Norge
- Monica Larsen, seniorrådgiver, LMI
- Tom Pike, styreleder, Vaccibody
- Tor Arne Viksjø, adm. dir., DIPS
- Trude Andresen, rådmann, Øvre Eiker kommune

1. HelseOmsorg21-rådet vedtok i møte 
14.9.2017 (04/17) å opprette 
ressursgruppe for næringsutvikling i 
HO21-rådet. 

2. Mandatet til ressursgruppen er å bidra 
med innspill som HO21-rådet kan bruke 
som grunnlag for sitt innspill til den 
kommende stortingsmeldingen.

3. Rammen for arbeidet skal ta 
utgangspunkt i HO21-strategien 
(de ti satsingsområdene og de fem 
hovedprioriteringene). 

4. Ressursgruppen skal komme med forslag 
til hvilke tiltak som må til for å 
understøtte dagens system. 

5. Ressursgruppen er oppnevnt av 
HelseOmsorg21-rådet. 

Sekretær for utvalget:
Hilde G. Nielsen, sekretariatsleder HO21/

spesialrådgiver, Forskningsrådet
Sølvi Silset, Seniorrådgiver, Rektors stab, NTNU



• Befolkning som er rask til å ta i bruk ny teknologi
• Myndigheter som satser på digitalisering av 

helsetjenester
• Sterk offentlig og veletablert helsesektor 
• Gode test, pilotering og produksjonsmuligheter
• Stort omfang av kunnskap og høy kvalitet på forskning 

innen helse
• Gode helsedata, register, biobanker, HUNT og 

infrastruktur
• Sterke teknologimiljø, medisinsk teknologi, digital, AI, 

biotek, elektronikk
• Lavt hierarki – gode muligheter for samspill

NORGES FORTRINN
muligheter for realisering av helsenæring 

FOTO: GEIR MOGEN/NTNU



MÅLSETTING

FOTO: TONY HALL

Fremtidens helsenæring kjennetegnes ved styrking av 
eksisterende selskaper og etablering av nye selskaper 
som gir: 

• velferd og helse for befolkningen

• lønnsomme arbeidsplasser i Norge

• eksportinntekter

Presenter
Presentation Notes
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STRATEGIER
Fremtidens helsenæring skapes ved.…

• å fokusere på brukerens behov, medvirkning og mestring i eget liv lengst mulig 
• at befolkningen er en aktiv ressurs som tas i bruk
• en offentlig helsetjeneste som samarbeider og samskaper med akademia, 

næringsliv og frivillige aktører
• at relevant forskning omsettes til innovasjoner, kommersialisering og 

verdiskaping
• å benytte Norges ressurser og fortrinn som et virkemiddel for å utløse ny 

næringsvirksomhet 
• å etablere og muliggjøre et tydeligere og attraktivt hjemmemarked for 

næringen
• å sikre tilstrekkelig kapital til pilotering, utprøving, opp-skalering og vekst
• å legge til rette for at små selskaper lykkes med vekst i internasjonale markeder
• å tiltrekke mer forskning, innovasjonsprosjekter, talenter og kapital fra 

internasjonale aktører til Norge



TILTAK 
Samhandling mellom aktørene

• Benytte og utvikle helsedata (eks HUNT, 
Biobank), kunstig intelligens og big data 
som en resurs for utvikling av en 
brukertilpasset helsenæring innen 
forebygging, diagnostikk og behandling

• Virkemidler som fasiliterer og finansierer 
utvikling av konsepter og pilotering av 
produkter, tjenester og prosesser i 
samarbeid mellom aktørene 
(Eks PILOT-Helse, FORNY)

• Etablere og videreutvikle infrastruktur og 
testbeds for utprøving og testing av ny 
teknologi og metoder (Katapult, NorMIT)

• Lovverk som muliggjør og bygger opp 
under samskaping mellom aktørene i 
verdikjeden

FOTO: NTNU

• Finansieringsordninger for 
næringslivet, offentlig aktører,  
akademia og frivillige 
organisasjoner som fremmer 
samskaping av helserelatert 
forskning, utvikling av 
helseprodukter og tjenester 
(eks SFI Helse, BIA, NCE, GCE)



TILTAK 
Langsiktig kompetanse og 

kunnskapsoppbygging
• Fremtidens utdanning både må inkludere 

innovasjon og entreprenørskap
• Kunnskapsgrunnlaget innen innovasjon og 

entreprenørskap må økes
• Fremtidens helseledere må kunne utøve 

strategisk innovasjonsledelse
• Styrkning av virkemidler (eks SFI, SFF , 

talentprogram) for langsiktig forskning og 
kompetanseutvikling innen spesifikke områder 
der Norge har fortrinn og særlige 
forutsetninger for å lykkes med helsenæring 
(eks Kunstig intelligens, big data, flerfaglig 
tilnærming ++)

FOTO: GEIR MOGEN/NTNU



TILTAK
Omsette forskningsresultater til innovasjoner, 

kommersialisering og verdiskaping

• Innovasjon og næringsutvikling må tydeliggjøres i oppdragsbrev fra 
departementer til akademia og helsetjenesten 

• Innføre resultatindikatorer for måling av innovasjon i akademia/helsetjenesten
• Etablere incentivordninger/merittering for innovasjon i akademia/helsetjenesten 
• Krav til at akademia samarbeider tett med praksisfeltet for å sikre tilstrekkelig, 

brukermedvirkning og markedsrelevans for produkter og tjenester
• Styrke enheter og virkemidler for akademia, næringsliv og offentlig sektor for å 

omsette forskning og kunnskap til innovasjon og nyetableringer: TTO, inkubatorer, 
SFI, BIA Helse, FORNY Helse, Offentlig og privat PhD, Etablerertilskudd, 
Innovasjonskontrakter, risikolån og  Skattefunn

• Økt risikokapital for innovasjon og pilotprosjekter i akademia/ helsetjenesten/ 
frivillige organisasjoner (PILOT – Helse, eks NTNU Discovery)

• Krav om samarbeid mellom akademia, helsesektor, næringsliv 
og frivillige organisasjoner i  bl.a. tildeling av forsknings- og innovasjonsprosjekter



TILTAK  «spinn off til scale up»  
Utvikle et godt og tydelig hjemmemarked gjennom:

• Prosess-støtte til innovative offentlige innkjøp (NHO 
leverandørutviklingsprogrammet)

• Styrke ordninger som retter seg mot å løse samfunnsutfordringer som 
krysser sektorer, f.eks. økt støtte til innovasjonspartnerskap og flere 
utlysninger på tvers av virkemiddelaktørene

• Lovverk som klargjør grense og ansvar mellom offentlig helsesektor og 
områder for utvikling av private tjenester/produkter (IKT)

• Innføre ny behandlingsteknologi ved foreløpig bruk/refusjon med 
oppfølgning og revurdering over tid ved hjelp av data fra helseregistre 
om effekt.



TILTAK  «spinn off til scale up»
Tilgang til og utløse tilskudd og kapital gjennom: 

• Kontinuitet i såkorn og mer ambisjoner for private investeringsfond rettet mot 
helsenæringen (ref. fornybarfondet)

• Økt tilgang til lån og garantier avlastet av det Europeiske investeringsfondet
• Risikoavlastning til demonstrasjon og skalering av helseteknologi ala 

miljøteknologiordningen
• Innføre skatteincentiv for investorer i forskning- og innovasjonsbaserte selskaper i 

prekommersiell fase med et investeringstak som monner og som omfatter 
profesjonelle investorer

• Risikoavlastning og støtte til investeringer som gjør at norske tidligfaseselskaper 
etablerer produksjon i Norge

• Tiltrekke forskningsprosjekter, kompetanse og investeringer fra internasjonalt 
ledende helsebedrifter som også 
muliggjør tilgang til globale næringskjeder og nettverk



TILTAK  «spinn off til scale up»
Internasjonalisering – eksport gjennom:

• Eksportprogrammer som styrker kompetansen i bedriftene og i 
helseklyngene

• Bygge merkevare og posisjonere norsk (og nordisk) helsenæring og 
FoU for å tiltrekke oss internasjonale kunder, investorer og talenter 

• Styrket kompetanse om norsk helsenæring ved våre ambassader, 
utsendinger og utekontorer («Team Norway helse») 



EKSEMPLER



«Ugelstad-kulene»



Historien om Ultralyd i Trondheim

1976

PEDOF-
Blodstrømsmåler
for hjerte

1978:  PEDOF
Produksjon ved
Vingtor Radiofabrikk Horten
Privat investor: Arne Wøien

1982

Angelsen & Hatle utvikler 
Doppler hjertediagnosikk
Setter Trondheim på 
verdenskartet

1998

Vingmed Sound 
Solgt til GE for
1,8 miliarder

Ultralyd fargeDoppler
Presentert på 
hjertekongress USA

1986 1995

System V
ITEA pris for beste 
IT produkt i 1995

2009

Vscan - 380 gram
Lansert av 
GE CEO Jeff Immelt

The Lancet: In vivo
3D embryo imaging

2017

Ny metode for avbildning 
av blodstrøm hos barn 
Utprøving ved Sick Kids, 
Toronto

1999

Utvikling av 
deformasjonsavbildning, 
vevs-Doppler og strain rate 

Lansering av E95, 
med vesentlig bedret 
bildekvalitet

2015

Hvorfor ultralyd?
Ikke-invasiv, uten stråling, rimelig, portabel og tilgjengelig

2016

Oppstart av SFI’en
Centre for innovative 
ultrasound solutions

2007

GE Vingmed passerer Phillips
med 1/3 av verdensmarkedet
Innen hjerte-ultralyd



Eksportinntekter for mer enn 15 milliarder:

Presenter
Presentation Notes
Produksjonsbedriftene i helseindustriens verdikjede blir ikke nevnt så ofte, men farmasøytisk industriproduksjon står for 2/3 av helseindustriens eksport.Dette er utrolig spennende og viktige bedrifter. Vi har derfor valgt å fokusere på produksjonsbedriftene på årtes helseindustrikonferanse – for produksjon er viktig!!



SIVA katapult



Opplæring gjennom spill.

IT systemer

Unik sprøyteløsning

ny marin ressurs (raudåte) som foredles til marin olje 
spennende egenskaper på metabolsk helse. 

Produksjon av legemidler

Har utviklet og produserer nutraceutical fra rekeskall for å opprettholde 
normalt blodtrykk

Har bl.a utviklet Resusci Anne (dukken) som brukes over hele verden til trening 
på gjenoppliving. 



http://sharelab.no/



Visjon: Our members provide leading health and home care solutions for 
the global market.

Vi jobber for å:
• Styrke bedriftene i klyngen
• Utvikle markedet for velferdsteknologi – både offentlig og privat 
• Videreutvikle norsk helse industri til å bli en sterk næring  

155 medlemmer 
• 115 bedrifter – fra Fredrikstad til Tromsø (80 med mindre enn 10 

ansatte) 
• 40 offentlige aktører/kommuner 

www.facebook.com/Smartcarecluster

www.smartcarecluster.no

Norwegian Smart Care Cluster – Arena Velferdsteknologi

http://www.facebook.com/Smartcarecluster
http://www.smartcarecluster.no/


Hvorfor trenger vi næringsklynger?

Arena

NCE

GCE

Innovasjon
Kompetanse

Eksport
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36 klynger2070 bedrifter360 kompetansemiljø1400 prosjekterSSB analyser viser at  �klyngedeltakelse gir effekt på topplinjaHøye ambisjonerInnovasjon nær kundenEffekt på topplinja

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH1YLh6ObPAhUqMJoKHXVpBnkQjRwIBQ&url=https://siva.no/&psig=AFQjCNFo7z-ym1WGVaSz9vyb27PpQDQ3Ug&ust=1476964795355064
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqtv6f6ebPAhWlJJoKHb2sAnsQjRwIBw&url=http://harek.forskningsradet.no/profilelementer/profilel_logo_1_3.html&bvm=bv.135974163,d.bGs&psig=AFQjCNETS-OlkpG18Wk0mpIO1a471P3TDw&ust=1476964904512573


www.innovasjonnorge.no

Ca 75 members
Therapeutics
Diagnostics
Precision Medicine

http://www.google.co.in/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjLyNziqNrSAhVGMI8KHeurAvsQjRwIBw&url=http://occinnovationpark.com/news/&psig=AFQjCNFnprrI7DaaBeIyUZas7c2HrLiqLA&ust=1489729359180590




Health Incubators – an expanding 
ecosystem

www.innovasjonnorge.no
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Hospital IT
Les mer om bedriften i vår Casedatabase

http://www.innovasjonnorge.no/no/arsrapport2017/#case=no_467826_468256
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