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I Norge øker etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester. Befolkningen blir eldre og flere lever 
med kroniske og sammensatte sykdommer. Samtidig er ressursene begrenset. Helse- og 
velferdssystemene klarer, i for liten grad, å utnytte mulighetene som ligger i innovativt medisinsk 
utstyr. Dette er et paradoks når det er enighet om at nytenkning, ny teknologi og nye 
handlingsmønstre er avgjørende i møte med fremtidens helseutfordringer. Melanor mener det er 
på høy tid med en nasjonal innsats, med oppmerksomhet på konkrete tiltak og praktisk 
gjennomføring.  

Helsenæringen – dobbelt gevinst 
Melanor er fornøyd med at det for første gang er lagt frem en stortingsmelding om helsenæringen. 
Helsenæringen kan ved hjelp av innovative løsninger bidra til en mer bærekraftig helse- og 
omsorgstjeneste, i form av mer effektiv forebygging, diagnostisering, behandling og omsorg. 
Helsenæringen kan bidra til verdiskapingen i norsk økonomi som ligger til grunn for vår felles 
velferd. Det er dobbel gevinst. 

Fem viktige forhold 
Et særpreg ved medisinsk teknologi er høy utviklingstakt. Mye av innovasjonen kjennetegnes ved 
at den er lite kostnadskrevende å ta i bruk og har lav risiko. Melanor ønsker en aktiv politikk for 
opptak av helsenæringens gode og effektive løsninger. Følgende forhold som er særlig viktige for 
våre medlemmer er:  

1. Helse- og omsorgssektoren må få et tydelig innovasjonsmandat. Ledere i norsk helsesektor 
må, i større grad, forstå betydningen av å støtte oppunder utvikling av bedre og mer effektive 
løsninger. Helsevirksomhetene har en sentral rolle i forhold til klinisk forskning, test- og 
utprøvingsfasiliteter for nye og innovative løsninger. 
 

2. Melanor etterlyser en sterkere kultur for samarbeid og dialog mellom helse- velferdssektoren, 
akademia og næringsliv – med respekt for ulike ståsteder. Vi opplever en betydelig skepsis til 
næringslivet som samhandlingspart. Rammene for samhandling må være tydelige, 
transparente med klart formål og ansvar.  
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3. Offentlige anskaffelser setter avgjørende rammer for våre medlemmer. Anskaffelser i sektoren 
handler dessverre for ofte om pris per enhet og «budsjettsiloer». Dette er kortsiktig og kostbart. 
Nye løsninger, som tidlig diagnostikk for forebygging av hjertesvikt eller hjemmedialyse, koster 
kanskje mer «per stykk», men kan gi bedre tjenester til brukerne, og kostnadsbesparelser i 
helsebudsjettet forøvrig. 
 

4. Melanor arbeider for mer verdibaserte prioriteringer og anskaffelser. Vi mener verdi for 
brukeren og samfunnseffekter, som mestring, bedre helse og økt selvstendighet, også må 
vektlegges. Vi må tillate oss å vurdere viktige positive samfunnseffekter av nye medisinske 
løsninger i diskusjonen om prioritering og investering i bærekraftige løsninger. 
 

5. Sentraliserte, nasjonale anskaffelsesenheter bør innrette anskaffelsene slik at de gir 
markedstilgang for flere. Et mangfoldig leverandørmarked og sunn konkurranse er en 
forutsetning for fremtidig innovasjonskraft.  

Fra politikk til praksis 
Skal vi lykkes med å bygge en sterk norsk helseindustri, må vi velge å se på helse- og velferd som 
mer enn en stor utgiftspost. Forutsetningene for å lykkes med helsenæring i Norge er gode, men 
det er også utfordringer. Meldingen løfter frem noen av disse og viser vilje til politisk lederskap for 
å legge til rette for en positiv utvikling i helsenæringen. Samtidig skal politikken gjennomføres. Da 
må tilgjengelige virkemidler, som f. eks. tilpasninger i juridiske og finansielle rammebetingelser, 
samt konkrete styringskrav i sektoren tas i bruk for å gjennomføre reell politikk. 

Om Melanor 
Melanor er bransjeorganisasjonen for om lag 140 selskaper og 3.000 medarbeidere som utvikler 
og leverer laboratorie- og medisinsk utstyr. Dette omfatter en bred produktportefølje, alt fra 
måleutstyr, sårbehandlingsutstyr, rullestoler, høreapparater, kunstige hofter til pacemakere. 
Løsningene våre medlemmer leverer brukes i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, i 
spesialisthelsetjenesten, i forskningssektoren og av brukere som bor hjemme.  

 

Med vennlig hilsen 
Melanor – Bransjeorganisasjonen for medtek og lab 
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