Policydokument
Etablering av ny helseindustri i Norge




Et helhetlig forsknings- og innovasjonssystem på helseområdet
Et godt samspill mellom privat og offentlig kapital i tidlig utviklingsfase
Innovasjon og næringsutvikling er innlemmet i norsk helse- og omsorgsforvaltning

Norge trenger et næringsliv som er mer innovativt og som satser mer på forskning. Helseindustrien
er den mest forskningsintensive næringsgrenen. Regjeringen har som mål at Norge skal være blant
Europas mest innovative land, og vil styrke satsingen på næringsrettet forskning og innovasjon, slik at
vi får lagt et bredere grunnlag for verdiskaping. Samtidig viser generelle innovasjonsindikatorer at
Norge skårer dårligere enn våre naboland.
Helsesektoren har et stort næringspotensial med et økende behov og marked for nye behandlingsmetoder både nasjonalt og globalt. Med god forskning, konkurransedyktig lønnsnivå for høyt utdannede, unike helseregistre og en økende andel små, men lovende bedrifter, har Norge mange forutsetninger for å lykkes med å bygge en ny helseindustri. Vi må utnytte ressursene slik at Norge ikke
går glipp av bedre helsetjenester, kunnskapsarbeidsplasser og eksportinntekter. Til tross for at virkemiddelapparatet har mange gode programmer og tiltak, trengs det en helhetlig og strategisk tilnærming til helse- og omsorgsinnovasjoner. Dette gjelder både produktutvikling, forskning, utvikling
og klinisk implementering av de nyutviklede produkter.
Tiltak for å få et helhetlig forsknings- og innovasjonssystem




Etablere et nytt strategisk virkemiddel for innovasjonsprosjekter i næringslivet for utvikling,
verifisering og klinisk utprøving av nye behandlingsmetoder.
Videreføre SkatteFUNN-ordningen slik at både store og små selskaper opprettholder sin konkurransekraft.
Øke næringsrettet forskning gjennom senterordningene og brukerstyrte innovasjonsarena
(BIA) og støtte opp om næringsklyngene innfor sektoren.

Tiltak som styrker tilgang til risikokapital



Nye landsdekkende statlige såkornfond må bevilges.
Utvikle internasjonalt konkurransedyktige skatteinsentiver for investorer som investerer i
oppstartsselskaper for eksempel gjennom redusert gevinstbeskatning eller økt avskrivning
ved tap.

Tiltak for å innlemme innovasjon og næringsutvikling i norsk helse- og omsorgsforvaltning
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Tilrettelegge for næringsutvikling gjennom regulatorisk veiledning fra legemiddelmyndighetene.
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