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En ny næringsforening i et nytt Asker fom 2020

ASA = 4
AS    = 7 491
DA = 207
ANS = 170
NUF = 220
ENK = 7 809
Totalt = 15 901

=> 1 ansatt = 7 151
=> 2 ansatt = 2 006
=> 3 ansatt = 1 483
=> 4 ansatt = 1 208
=> 5 ansatt = 1 021
=> 10 ansatt = 554
=> 30 ansatt = 142
50 ansatt = 88
=> 100 ansatte = 43

61 523 Askerbøringer

9 521 Huringer

22 635 Røykenbøringer

93 679 innbyggere

Tall fra 2019



Helsenæringen – Vedtatt i Asker kommune

Utvikling av Helsenæring

Regjeringens Helsenæringsmelding som Stortinget i 2019 stilte seg enstemmig bak, slår fast at Norge 
trenger nye bærekraftige, høyteknologiske og grønne næringer, og helsenæringen er en slik næring. 

Oslo Life Science City et etablert i samarbeid mellom Universitetet, Oslo Universitetssykehus/Oslo 
Cancer Cluster/ Radiumhospitalet, samt Forskningsparken og helsenæringsmiljøet. Nettverket 
strekker seg fra Gaustadbekkdalen via Lysaker til Asker som har mange helsenæringsbedrifter. Asker 
bør derfor satse mer på helsenæringen. 

Bråset er Norges største sykehjem, og har gode forutsetninger for å samarbeide med Life Science 
miljøet om utvikling av velferdsteknologi. Forutsetningene er til stede for å utvikle helsenæring i et 
offentlig-privat samarbeid.

Kommunedirektøren bes å ta initiativ for å etablere tettere samarbeid mellom Kommunen/Bråset
sykehjem og Askers helsenæringsmiljø for å etablere satsning på helsenæring i Asker i samarbeid med 
fagmiljøene i det nye Oslo Life Science City.

Dette arbeidet må tas inn i vurderingene rundt den kommende områdeplanen for Røyken sentrum.

Votering
Enstemmig vedtatt

Asker kommune, Kommunestyret: Saksprotokoll KOM, 15122020, Sak 133_20, 
Tilleggsinnstilling til handlingsprogrammet for 2021 -2024



Regionen



Hva arbeider innbyggerne med i Asker kommune?



Hva arbeider innbyggerne med i Drammen kommune?



Hva arbeider innbyggerne med i Lier kommune?



Hvilke utfordringer møter 
helsenæringen i regionen?



Viktige publikasjoner for helsenæringen

Og i tillegg kommuneplaner, lokale 
vedtak og satsningsområder



Redusert dødelighet og økt forventet levealder

MENON-PUBLIKASJON NR. 50/2020 HELSENÆRINGENS VERDI 2020



Helsenæringen

Helsenæringen består av virksomheter som utvikler og produserer varer og tjenester til bruk i privat og 
offentlig helse- og omsorgstjenesten eller til bruk i forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering 
av sykdom hos mennesker. 

Næringen leverer varer og tjenester som er viktige for en stor del av befolkningen
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Helsesektorens verdikjede og helsenæringens kunder
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Helsenæringen – regjeringen følger opp Helsenæringsmeldingen

Meld. St. 18 (2018–2019)
Helsenæringen – Sammen om verdiskaping og bedre tjenester. 

• et samarbeidsprosjekt

Bedre samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og næringslivet vil 
bidra til økt verdiskaping i norsk økonomi, flere lønnsomme 
arbeidsplasser og et bedre og mer effektivt tilbud til pasienter og brukere. 

Politikk og tiltak i meldingen skal bidra til at den offentlige helse- og 
omsorgstjenesten bedre kan dra nytte av innovasjonskraften, kompetansen og 
ressursene som finnes i næringslivet. 

Regjeringen vil ta alle gode krefter i bruk og ønsker å legge til rette for god 
samhandling og samarbeid mellom det offentlige og private, ideelle og frivillige 
aktører.

Prop. 1 S (2021–2022)
FOR BUDSJETTÅRET 2022 — Utgiftskapitler: 700–783 og 2711–2790 Inntektskapitler: 
3701–3748, 5572 og 5631



Hurdalsplattformen – hvordan blir det?

Regjeringen ønsker at bruk av innovative e-helseløsninger skal bidra både til en trygg og 
effektiv helse- og omsorgstjeneste og til å skape et hjemmemarked for norske 
leverandører.

Legge til rette for bedre bruk av helsedata i helseforskning, styrke grunnlaget for 
kunnskapsbaserte helse- og omsorgstjenester og stimulere til innovasjon og 
næringsutvikling. 

Etablere en helseteknologiordning som støtter innføring av ny teknologi i helsetjenesten 
og videreføre Nasjonalt velferdsteknologiprogram slik at vi får et kompetanseløft for 
velferdsteknologi i norske kommuner.

Hurdalsplattformen – eHelse side 59 



Hurdalsplattformen – hvordan blir det?

Forskning, utvikling og innovasjon er avgjørende for at norske bedrifter skal hevde seg 
internasjonalt over tid, og for at vi skal nå de ambisiøse klimamålene vi har satt oss. Politikken må 
derfor gi næringslivet insentiver til å utforske og ta i bruk ny teknologi, særlig innen lav- og 
nullutslippsløsninger, kunstig intelligens, stordata, autonome systemer og tingenes internett

Det norske samfunnet er et av verdens mest digitaliserte, og befolkningen har høy digital 
kompetanse. Dette må utnyttes til å skape nye arbeidsplasser og bedre offentlige tjenester i hele 
landet. Det krever at vi legger til rette for at næringslivet har tilgang på god digital kompetanse og 
infrastruktur, at videreforedling av data har gode rammebetingelser i Norge, og at fellesskapet sikres 
en rettmessig andel av verdiskapingen som skjer basert på offentlige data. Næringslivet i hele landet 
må sikres tilgang til god digital infrastruktur.

Kvaliteten i forsking og høgare utdanning er avgjerande for kor godt Noreg lykkast med å utvikle og 
ta i bruk ny kunnskap til å skape verdiar og å løyse samfunnsutfordringar nasjonalt og globalt. 
Regjeringa vil styrkje norsk forsking, både i offentleg regi og i næringslivet, og prioritere eit løft for 
forsking på klima og omstilling. Forskingsinstitutta speler ei sentral rolle. 

Hurdalsplattformen – Innovasjon, forenkling og gründerskap side 14 

Hurdalsplattformen – Digitalisering og data side 15 

Hurdalsplattformen – Forsking og utdanning for heile landet side 55 



Helsenæringen – Flaskehalser for utvikling

Flaskehalser for vekst i Helsenæringen

Markedstilgang oppleves som den viktigste flaskehalsen for både 
Helseindustriens og behandlingsbedriftenes utvikling og vekst. 

Det er særlig tilgang til offentlige anbud og konkurranse på like vilkår 
som trekkes frem.

MENON-PUBLIKASJON NR. 50/2020 HELSENÆRINGENS VERDI 2020



Helsenæringen – helsesektorens bidrag til helsenæringen

Helserelatert eksport for over 25,1 mrd. kroner i 2019

Store deler av Helsenæringen er avhengig av markedet i Norge, det vil si av behandlings-
virksomheten i helsesektoren. 

Samtidig er det utenfor Norge det store vekstpotensialet ligger. Det er en gjensidig 
avhengighet mellom disse to markedene.

Og jo mer de store aktørene i helsesektoren (sykehus og kommuner) i Norge kan 
bidra til innovasjon og produktivitet i den norske Helse-industrien, desto bedre 
grunnlag får industrien for å lykkes internasjonalt.
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Helsenæringen – utvikling og vekst
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En kort undersøkelse fra 
regionen / kommunene?



Svar basert på intervju 
med 5 selskaper innenfor 

Medtech og Helse IKT



Helsenæringen – Flaskehalser for utvikling



Helsenæringen – Flaskehalser for utvikling



Helsenæringen – Flaskehalser for utvikling



Helsenæringen – Kommentarer til undersøkelsen



Helsenæringen – situasjon i dag

Opplevelsen av markedstilgang avgjøres av flere faktorer:

1. Anbud / rammeavtaler – lik tilgang for alle – der det er aktuelt
2. Pris
3. Kompleksitet –

• løser en utfordring 
• Krever endring
• Krever samhandling

Innenfor området Medtech og Helse IKT oppleves tilgangen til presentasjon og utprøving som 
god, men beslutningsprosessen kan være krevende.

Endring i rutiner og krav til samhandling med andre grupper kan skape barrierer. 

Det etterspørres en bedre forståelse for Forskning og Utvikling
Hvordan kan kommune bidra for å sikre kommunikasjon mellom ulike grupper i kommunen



Takk for meg!


