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LMIs kommentarer til Representantforslag 108 S (2021–2022) om å
styrke investeringene i norsk helsenæring
Vi vil berømme Venstre for å sette helsenæringen på dagsorden gjennom eget representantforslag
om å styrke investeringene i denne næringen. Dette vil bidra til å forsterke føringene i
stortingsmeldingen om Helsenæringen, Meld. St. 18 (2018–2019) samt bygge opp under regjeringens
ambisjon om å styrke helsenæringen i Hurdalsplattformen.
Helsenæringen er en av de næringene som kan bidra til økt verdiskaping i form av eksportinntekter
og flere jobber i hele landet. I tillegg bidrar næringen til stor samfunnsverdi ved å bringe
behandlingsteknologi og nye løsninger til helsevesenet og derigjennom sikre folk tilgang til gode
helsetjenester og gode liv.
Legemiddelindustrien (LMI) representerer i overkant av 60 medlemmer som omfatter store,
mellomstore, små og start-up-selskaper innenfor helseindustri. Blant disse er selskaper som utvikler
og produserer legemidler i Norge.
Helseindustrien omsatte for 58 mrd og eksporterte for 24,5 mrd. kroner ifølge en
verdiskapingsrapport fra Menon Economics1. Veksten er på 6,5 prosent; høyere enn veksten i øvrig
fastlandsøkonomi. Det globale helsemarkedet er enormt og er voksende. Markedet for
helseindustrien er forventet å øke med 7-8% de neste årene.
Norge har særlige forutsetninger til både å ta markedsandeler i det globale helsemarkedet og
tiltrekke seg forsknings- og utviklings investeringer fra internasjonalt ledende teknologiutviklere. Vi
har velutviklede helseregistre og biobanker, fagkompetanse på internasjonalt nivå og en velregulert
helsetjeneste. Vi har etablerte helseklynger og inkubatorer, og et virkemiddelapparat som kan
understøtte en satsing på denne næringen.
Vi må nå kapitalisere på alle mulighetene gjennom konkrete tiltak.
LMI har følgende kommentarer til forslagene i representantforslaget:
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1. Stortinget ber regjeringen gjennom Nordisk ministerråd etablere et forum for samarbeid og
spesialisering innenfor helsenæringen.
Nordisk ministerråd er en viktig arena hvor man kan løfte helsenæringens attraktivitet med tanke på
forsknings og utviklingsinvesteringer, samt privat kapitalinvestering i nordiske helsebedrifter.
LMI mener forslaget bør konkretiseres. Vi mener stortinget bør be regjeringen om å etablere et
nordisk innovasjonssenter for moderne vaksineteknologi og biologiske legemidler.
2. Stortinget ber regjeringen innenfor rammene av strengt personvern og datasikkerhetshensyn
komme tilbake til Stortinget med tiltak for å redusere ventetid før godkjenning og tilgang til
helsedata for private aktører i helsesektoren.
Norske helsedata er blant de beste i verden. De kan redde liv, skape bedre folkehelse, forbedre
ressursbruken og forsterke pasientsikkerheten. Helsedata inngår i hele helseindustriens verdikjede,
og er tilgangen til dem, er avgjørende for industriens investeringsvilje i mange forsknings- og
utviklingsprosjekter. Norge henger dessverre langt etter våre naboland, og vi er nødt til å få på plass
en forutsigbar og tidsregulert tilgangsløsning for helsedata. Uten dette på plass, vil industriens
aktiviteter og investeringer går til våre naboland, og Norge vil gå glipp av både samfunnsmessig
verdiskaping og næringsmessig verdiskaping på feltet.
LMI vil understreke viktigheten av dette forslaget og gir det full støtte.
3. Stortinget ber regjeringen etablere et forum for å legge til rette for samarbeid mellom
offentlige og private aktører i helsesektoren.
Vi har ikke behov for flere byråkratiske mellomledd, men heller at vi styrker fokus på innovasjon og
konkurransekraft i de nasjonale råd og utvalg vi allerede har etablert. HelseOmsorg 21-rådet er
allerede etablert (i 2013), med visjonen: Kunnskap, innovasjon og næringsutvikling for bedre
folkehelse. HO21-rådet er den eneste arenaen hvor alle sektorer innenfor helse møtes, og er i
utgangspunktet rigget for at man kan operasjonalisere ønsket politikk og fremme offentlig-privat
samarbeid.
Ett av tre hovedmål i HelseOmsorg21-strategien er:
-

Næringsutvikling og nasjonal økonomisk utvikling – lønnsomt norsk næringsliv, internasjonalt
konkurransedyktig FoU og innovasjon, investeringer fra utlandet i både industri og FoU.

LMI anbefaler sterkt at stortinget ber regjeringen følge opp HO21-rådet med konkrete bestillinger,
og at regjeringen rapporterer resultater fra HO21-rådets aktiviteter som understøtter
konkurransekraft og næringsutvikling til stortinget.
4. Stortinget ber regjeringen i samarbeid med helseforetakene og forskningsmiljøene definere
satsingsområder for økt forskning innen helsesektoren, etter modell av Oslo
myelomatosesenter.
Skal Norge vinne fram i den internasjonale konkurransen innen helsefeltet, er vi nødt til å satse der vi
er gode og har forutsetninger til å vinne i kampen om investeringene eller markedsposisjonene.
LMI mener at stortinget bør be regjeringen redegjøre for de næringsmessige effektene de
forventer fra satsingsområder for økt forskning innen helsesektoren. Altfor ofte ser vi at de
næringsmessige effektene som konkurransekraft og investeringsattraktiviteten blir borte når
forskningstiltak iverksettes i sektoren.
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