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HelsenærinGen

Kan bli 
framtidas 
verdiskaper
Helsenæringen kan vokse fram 
som en viktig kilde til nye job-
ber med høy verdiskaping. Jeg 
har vært med i et arbeid i Høyre 
omkring framtidig helsenæring 
og potensial for ny virksomhet 
og nye arbeidsplasser. Når sy-
kehusstrukturen nå diskuteres 
i Innlandet må nærings- og 
kompetanseutvikling bringes 
inn som et sentralt element for 
hvordan sykehusene skal utvi-
kles. Det må tilrettelegges for å 
skape vekst gjennom at syke-
husene blir motor for å stimule-
re til forskning og utvikling av 
privat helsenæring i Innlandet. 
Da må sykehus planlegges for 
samarbeid med og mellom aka-
demia og næringsliv. Det må 
utvikles en klynge for verdiska-
ping, innovasjon og ny næ-
ringsvirksomhet. 

God helse er viktig. I Norge 
bruker vi allerede mye av sam-
funnets ressurser på helsetje-
nester, og vi kommer til å bruke 
mer i årene framover. Befolk-
ningen blir stadig eldre, folke-
sykdommer som kreft og de-
mens øker. Vi er inne i en tid 
med økonomiske endringer, og 
vi har behov for omstilling. Her 
trengs innovative løsninger 
innenfor flere sektorer: Helse er 
én av dem og nyhetsbildet for-
midler at mye spennende skjer. 
Norsk helseforskning er frem-
ragende på flere områder, blant 
annet innenfor kreftbehand-
ling og ultralyddiagnostikk. Vi 
har et nasjonalt konkurranse-
fortrinn med gode helsedata og 
biobanker som andre land ikke 
har.

Lovende forskningsresulta-

ter, ny avansert teknologi og 
store markedsmuligheter gjør 
at helsenæringen har et stort 
potensial for å skape betydelige 
verdier for Norge. Samfunnet 
endrer seg raskere og Norge må 
finne nye bein å stå på. Innen 
helse ligger et sterkt voksende 
lokalt og globalt marked åpent 
foran oss.

Vi bruker store summer på 
helseforskning, men vi må yt-
terligere øke fokuset på å få noe 
kommersielt ut av det. Både 
Innovasjon Norge, NHO, Fors-
kningsrådet og ikke minst man-
ge forskere og gründere i bran-
sjen, ser mulighetene. Skal vi 
klare å realisere mulighetene, 
være den innovative drivkraft 
og skape framtidas helseløsnin-
ger, så må det til et samspill 
mellom mange – ikke minst 
mellom de sterke kompetanse-
miljøene i sykehusene og pri-
vate helseinnovatører.

Det å kommersialisere forsk-
ning er ikke enkelt. Tilgangen 
på risikovillig kapital er utfor-
drende, og testing og verifise-
ring av produkter og tjenester 
krever ressurser i form av kapi-
tal, testfasiliteter og tidsbruk. 
Her har Curida i Elverum en 
rolle og da kan få en sentral po-
sisjon framover.

Regjeringen har gjennom tre 
år økt innsatsen på næringsret-
tet forskning og innovasjon 
med 2,8 milliarder kroner for å 
styrke norsk næringslivs kon-
kurransekraft. Denne satsingen 
treffer også helsenæringene. Vi 
vil styrke mulighetene slik at 
ideene ikke selges ut av landet, 
men slik at teknologi og fors-
kningsresultater i stedet blir ut-
viklet og kommersialisert i Nor-
ge og aller helst i Innlandet.

Kulturendring må til. Da må 
det utarbeides en vekststrategi 
for helseindustrien i Norge. 
Skal vi klare å hente ut vekstpo-
tensialet i helsenæringen, vil 
det ikke bare kreve en bevisst 

Helse: Stortingsrepresentant Gunnar A. Gundersen (H) fra Åsnes 
mener helsenæringen blir en betydelig verdiskaper.

sV-ledelsen ser glimt av lys i tunnelen. Den siste 
tiden har partiet ligget stabilt over sperregrensen for 
utjevningsmandater på Stortinget. I lang tid lå partiet 
under den magiske grensen, noe som ville ha gjort 
SVs representasjon til en enmannsgruppe hvis det 
var valg. Dersom SV får et resultat godt oppe på 
firetallet, vil partiet kunne få åtte-ti på Tinget.
med dette som bakteppe trommer SV-leder Audun 
Lysbakken sammen til landsmøte på Gardermoen. 
Han drømmer igjen om makt, etter å ha vært snart 
fire år i opposisjon. De rødgrønne partiene tapte 
valget 2013. Da hadde Jens Stoltenberg ledet en 
regjering av Ap, Sp og SV i åtte år. De siste regjerings-
årene ble en skikkelig nedtur i oppslutning for SV.
i år er det ikke lenger opplagt at SV går med i regje-
ring dersom de rødgrønne partiene får flertall ved 
høstens stortingsvalg. SV-ledelsen har skissert tre 
mulige utganger, avhengig av partiets størrelse og 
politisk gjennomslag. I «beste» fall kan SV komme 
med i en Jonas Gahr Støre-ledet regjering, alternativt 
støtte en slik regjering gjennom en samarbeidsav-
tale. Tredje mulighet er en ren opposisjonstilvæ-
relse,  hvis Støre i stedet får KrF med på laget.
Jonas Gahr Støre vil ikke flagge hvilke partier det er 
mest sannsynlig å danne en eventuell regjering 
sammen med. Ap-lederen holder alle dørene åpne. 
De eneste som er utelukket er dagens regjeringspar-
tier, Høyre og Frp. Det synes imidlertid opplagt at 
Støre må ta med Senterpartiet i regjering. Sp-leder 
Trygve Slagsvold Vedum har nemlig gjort det klart at 
styrket Sp ikke støtter en regjering som partiet selv 
ikke er med i. 
i denne situasjonen går SVs mulige vei til makt 
gjennom to spor. SV vil stille politiske krav for å 
støtte eller bli med i en Støre-ledet regjering. SV-
ledelsen har allerede blinket ut fire nærmest ultima-
tive krav: Økt barnetrygd, oljenei utenfor Lofoten, 
Vesterålen og Senja, nasjonal norm for antall lærere i 
skolen og forbud mot utbytte i barnehager, barne-
vern og asylmottak. Samtidig varsler SV-leder Audun 
Lysbakken at skattene må øke mye mer enn de 15 
milliardene som Ap-ledelsen har satt som tak. 
paradoksalt nok bruker SV-ledelsen KrFs mulige 
sidebytte i politikken for alt det er verdt. Lysbakken 
skremmer med at en Ap-regjering blir kjedelig 
dersom Støre dropper SV til fordel for KrF. SVs 
strategi er å «vekke» velgere på den politiske venstre-
siden. Lysbakken har neppe andre valg. Men det er 
en farlig linje, for den forutsetter at SV havner på 
vippen. Det er slett ikke sikkert at det skjer.

SVs mulige 
vei til makt

Vær Varsom-plakatens regler gjelder i 
alle Glåmdalens publikasjoner.  
Den som mener seg rammet av 
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