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Helsenæringsmeldingen3

«Flere lønnsomme arbeidsplasser og en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste» 1

«Norske bedrifter kan ved hjelp av innovasjon, ny teknologi og digitalisering bidra til å løse de store 

utfordringene vi står ovenfor i helsetjenesten» 1

«Gevinstene ved et samarbeid mellom helsenæringen og det offentlige kan bli som et kinderegg for Norge: 

Pasientene får et bedre tilbud, helsetjenesten blir mer effektiv og bærekraftig, og vi får en fremvekst av en 

kunnskapsrik næring som bidrar med lønnsomme arbeidsplasser» 2

1 - Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, 2019

2 - Helseminister Bent Høie, 2019

3 - Meld. St. 18 (2018–2019) - Helsenæringen — Sammen om 

verdiskaping og bedre tjenester



Handelsbalansen med utlandet – medisinsk utstyr
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Norge må ha konkurranseevne

Konkurranse gir positive virkninger

Konkurranseevne utvikles best i industrielle 

kluster

Nyetableringer må knyttes opp mot eksisterende 

industrielle miljøer

Industriell konkurranseevne

I kunnskapsintensive bransjer står bedriftene for 

størstedelen av FoU investeringene

Bedrifters internasjonale konkurranseevne 

Konkurransearenaer som kjennetegnet av 

regulering eller monopollignende forhold:

o har vanskeligere for å produsere 

internasjonalt konkurransedyktige bedrifter

o presset for å oppnå høyest mulig 

produktivitet og nyskapning vil mangle

«Et konkurransedyktig Norge», Torger Reve, professor i strategi 

og industriell konkurranseevne



Status

Monopsoni

• Kjøpermakt1

• Stadig sterkere grad av sentralisering

• Høyt fokus på konkurranseelementet pris

• Avtalebetingelser som i stor grad er diktert av 

kundesiden

Resultat

Norge er ikke et attraktivt marked

Dårlig utgangspunkt for å øke konkurranseevnen

Offentlige anskaffelser av medisinsk utstyr i Norge

1 – «Sentralisering av innkjøp i helsesektoren», Prof. Nils-Henrik M. von der Fehr, 2007



Status

Monopsoni – markedsform med en stor 

dominerende kjøper

Stadig sterkere grad av sentralisering1

Høyt fokus på konkurranseelementet pris

Avtalebetingelser som i stor grad er diktert av 

kundesiden

Resultat

Norge er ikke et attraktivt marked

Dårlig utgangspunkt for å øke konkurranseevnen

Offentlige anskaffelser av medisinsk utstyr i Norge

1 – «Sentralisering av innkjøp i helsesektoren», Prof. Nils-Henrik M. von der Fehr, 2007



Takk for oppmerksomheten!


