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Innspill til helhetlig gjennomgang av virkemiddelapparatet 
 

LMI støtter initiativet om en helhetlig gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet. 
Det er imidlertid helt nødvendig at man tar hensyn til helsenæringens særtrekk i denne 
gjennomgangen. Spesielt gjelder dette delene av helsenæringen som har lang utviklingstid og stort 
kapitalbehov. Historisk har disse selskapene falt utenfor viktige virkemidler beregnet på 
tidligfaseselskaper.  Et legemiddelselskap som for eksempel er 12 år gammelt og har forsket for flere 
hunder millioner kroner er fremdeles et tidligfaseselskap og har fremdeles stort behov for 
virkemidler som de til nå ofte har falt utenfor kriteriene til. LMI forventer ikke særbehandling av 
denne type selskaper. Tvert imot ønskes det likebehandling ved å sikre at disse selskapene faller inn 
under ordninger for andre tidligfasebedrifter.  

Vertskapsattraktivitet 

Norge kan ikke utvikle denne næringen uten at man er et attraktivt land for etablering av 
virksomhet, tiltrekker de globale selskapene og sikrer globale FoU-investeringer. Det avhenger av 
at myndighetene har en politikk som er innovasjonsfokusert understøttet av virkemidler, og at vi har 
et attraktivt hjemmemarked. Helseindustri handler om kunnskapsintensive arbeidsplasser og globale 
eksportmarkeder. Derfor er samspillet mellom de norske oppstartselskapene og de globale aktørene 
avgjørende for at vi skal lykkes. Det må legges til rette for at dette samspillet i større grad skjer i 
Norge. I tillegg må det tilrettelegges for industrialisering og produksjon for å sikre at Norske 
oppstartsselskaper ikke flytter ut i en tidlig fase.  

Innen helse/medisin brukes ca 10 mrd på forskning og utvikling. Bare 11 % av disse midlene forvaltes 
av forskningsrådet og utlyses på konkurranseutsatte arenaer, og bare (ca) 2 mrd. av de totale 
forskningsmidlene kommer fra private aktører. Potensialet for å utløse mer forskningsinvestering fra 
den globale forskningstunge helseindustrien er kjempestort. F.eks vil en økning av industrifinansierte 
kliniske studier og translasjonsforskningsprosjekter kunne bidra til å øke den totale kapasiteten i 
innovasjonssystemet innen helse betraktelig. Vi bør ha en ambisjon om at privat bidrag bør minst 
matche det offentlige innen 5 år. 

Det er ingen programmer/virkemidler som i dag bidrar til dette – noe som bør iverksettes 
umiddelbart. Gjennom den varslede handlingsplanen for kliniske studier, bør det etableres et 
virkemiddel som fremmer industrifinansierte utviklingsprosjekter i samarbeid med helsetjenesten. 

Forskningsrådet 

De viktigste virkemidlene for legemiddel/bioteknologi- bedrifter er FORNY og BIA. Disse virkemidlene 
treffer bedriftene godt, og gjennom næringsnøytral konkurranse om midlene evner dette segmentet 
å hente ut i overkant 20% av tildelingen. forskningsmidlene har bidratt til verdiskapende 
forskningsprosjekter og flere selskapsetableringer. Midlene har bidratt til betydelig risikoavlastning og 
muliggjort innhenting av privat kapital til utviklingsprosjektene. Etterspørsel etter midlene er stor, og 
det har vært mange gode prosjekter som ikke har fått midler. Dette henger sammen med den store 
tilveksten av gründerselskaper innenfor dette segmentet.  En økning av den totale rammen er et viktig 
tiltak for å realisere de mange gode forskningsprosjektene i næringslivet. 
 
SIVA 



Inkubatorer og forskningsinfrastruktur 
Regjeringen har hittil satt av 50 mill. kroner til å støtte næringslivets behov for fasiliteter til testing, 
pilotering, simulering og visualisering (katapult-sentre). LMI påpekt viktigheten av å industrialisere 
forskningen. Vi må videre fra forskningsbenken, og ta prosjektene i industriell skala. Den foreslåtte 
satsingen på testfasiliteter er viktige tiltak som hittil har manglet i innovasjonssystemet, og er et 
gledelig og etterlengtet forslag. Det bør videreføres og støtte til kompetansesentre/katapulter som 
bidra til industrialisering og skalering av produktideer er avgjørende for økt verdiskaping i form av 
arbeidsplasser og eksportinntekter. 

Innovasjon Norge 

Landsdekkende innovasjonslån - Innovasjon Norge kan låne ut ca. 300 mill. kroner mer i 
innovasjonslån fra 2017. Ordningen kan sikre videreføring av store prosjekter og raskt utløse 
prosjekter som er klare til å iverksettes, men som mangler finansiering. Ordningen treffer både 
gründerbedrifter i vekstfase og etablerte bedrifter, og kan være viktige for produksjonsbedrifter. 

Samtidig kan det være vanskelig for legemiddel og diagnostikk utvikling for ny behandlingsteknologi 
og nyttiggjøre seg på grunn av den lange og regulatorisk krevende utviklingsfasen. Det er en lang og 
kostbar kvalitetssikringsprosess for ny behandlingsteknologi. Risikoen i prosjektene er så høy at 
innovasjonslån ikke er det rette instrumentet for gründerbedrifter innen legemiddelutvikling. 

IFU/OFU- ordningen - Da legemiddel/diagnostikk utvikling er avhengig av partnerskap med 
helsesektoren for å utvikles og kvalitetssikres, kan disse ordningen bare komme til sin rett hvis også 
den offentlige aktøren får risikoavlastning. Erfaringen så langt er at mange tildelt IFU-midler ikke er 
blitt utløst fordi den offentlige partneren (helsetjenesten) ikke har tatt rollen som den krevende 
kunden og avsatt tid og ressurser på sykehus for å delta i utviklingsprosjektet. 

Såkornmidler 

Ved gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet er det viktig at man finner frem til 
en mer forutsigbar og regulær tilgang på såkornkapital.  Til nå har såkornvirkemiddelet blitt 
behandlet ad hoc med den konsekvens at det har oppstått tidsgap på flere år mellom tidspunktet da 
tidligere bevilgede midler er brukt opp og nye midler er bevilget, fond etablert og i 
investeringsposisjon.  Det har medført perioder på 3-4 år uten fersk norsk såkornkapital til 
helsenæringen.  Videre er prinsippene man har valgt når man har tildelt nye såkornmidler til hinder 
for fremvekst av nye næringer som helsenæringen.  Kun forvaltningsmiljøer med lang og god track-
record kvalifiserer til de nye midlene. Dette bidrar til at gårsdagens næringsstruktur sementeres.  
Det er bare ett landsdekkende såkorn-forvaltningsmiljø med fokus på helsenæringen og bioteknologi 
i Norge, men det finnes en rekke på andre næringsområder som olje, gass, energi, og IKT.  Kriteriene 
man har valgt å bruke så langt er til hinder for at det noen gang vil komme flere forvaltningsmiljøer 
med fokus på helsenæringen.  

Investinor  

Ved gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet ønsker LMI primært at det skal 
opprettes et eget nytt spesialistfond med fokus og kompetanse innen helseindustri. Sekundert, 
dersom man heller velge å bygge videde på eksisterende virkemidler ønsker LMI at Investinor skal få 
et klarer mandat til å bygge opp egen ekspertise rettet mot helsenæringen.  Med dagens mandat er 
praksis den at Investinor kun investerer i legemiddel/bioteknologi-bedrifter dersom andre 
utenlandske spesialistinvestorer har sagt ja til å investere selv. Når et norsk oppstartsselskap har 
oppnådd dette er det ikke lenger behov for en statlig aktør som Investinor. Da er man allerede ute 



av «dødens dal». Investinor må selv ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne påta seg «lead-investor" 
rollen og på den måten forløse privat kapital. 

Argentum  

Frem til i dag har kun en ubetydelig andel av Argentums kapital nådd frem til forskningsbaserte 
norske helsebedrifter. I den grad kapitalen har nådd frem til denne sektoren har den gått til 
utenlandske selskaper. Det er ikke uvanlig at tilsvarende statlige fond-i-fond i andre land har føringer 
på at en gitt minimumsandel av kapitalen må investeres i bedrifter i eget land. LMI er også kjent med 
at utenlandske spesialist-VC fond innen helse tilbyr seg å etablere nærvær i Norge for å sikre bedre 
dekning av Norske innovasjonsmiljøer og tidligfaseselskaper. Forutsetningene for dette er en med-
investering fra Argentum. Vi forstår det slik at dette er vurderinger Argentum ingen eller i liten grad 
hensyntar i sine investeringsbeslutninger da det kan argumenteres for at slike næringspolitiske 
hensyn kan gå ut over maksimal avkasting.  Avkastningskravet til Argentum – med maksimal 
avkastning, gjør virkemiddelet ubrukelig som næringspolitisk virkemiddel for nye næringer der det er 
høy risiko og markedssvikt i tidlig fase. Med tanke på omstilling av norsk næringsliv, og regjeringens 
ambisjon om å utvikle flere kunnskapsnæringer, må Argentums mandat endres slik at både norsk 
forvaltningskompetanse innen helsenæring bygges og den reelle tilgangen til kompetent kapital til 
Norske forskningsbaserte helsebedrifter økes.  

Skattesystemet kan brukes mer aktivt 

Flere aktører har tatt til orde for å innføre skatteinsentiver for investorer som investerer i 
prekommersielle forskningsintensive bedrifter.  For den forskningstunge delen av helseindustrien, 
som bioteknologi, legemiddelutvikling, diagnostikk, mm er dette tiltaket blant de aller viktigste 
ettersom mangelen på privat kapital i «dødens dal» ofte er den største hindring for næringsutvikling.   
Mange land vi gjerne sammenlikner oss med har gode erfaringer med ulike varianter av slike 
skatteincentiver, og norske oppstartsbedrifter har en konkurranseulempe i forhold til disse. 

 

 

 


