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Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere 

innovative produkter for fremtidens helsetjenester  

– Er vi klare? 

 
HelseOgOmsorg21 (HO21) strategien har helse og omsorg som næringspolitisk 

satsningsområde. For at industrien skal kunne bidra med innovasjon i sektoren, 

må det etableres en infrastruktur som muliggjør at næringslivet får tilgang til 

helsedata for innovasjonsformål. Arbeidsgruppen for satsningsområdet foreslår 

at det etableres en satsning på «Verdikjede for presisjonsmedisin». Hva skal til 

for at dette kan realiseres? 

 



Oslo Medtech – facts & figures 

• Founded November 2009 

• Nonprofit membership organization 

• 190 members / 150+ industry members 

• The full health value chain represented 

 

• 5,7 % growth in value creation in 2013 

• 25% of the industry have 80% or more of their 

turnover from international sales 

 

• Partner in Innovation Norway cluster program since 

2009  
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Our mission is to develop and industrialize world class 

health technology products and services 
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Increased innovation 
ability 

World class health tech 
products and solutions 

Sustainable and high 
quality treatment and 

care 

Increased industry 
growth and value 

creation 

Cluster goals: Service provider and industry goals: 



Our goal is the companies success in international growth 

and Norway as an attractive life science development arena 
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Handlingsplan for oppfølging av HelseOgOmsorg21 strategien 

1. Meir brukarmedverknad  

2. Utvikling av dei menneskelege ressursane  

3. Strategisk og kunnskapsbasert styring  

4. Høg kvalitet og sterkare internasjonalisering  

5. Møte dei globale helseutfordringane  

6. Helsedata som nasjonalt fortrinn  

7. Betre klinisk behandling  

8. Kunnskapslyft for kommunane  

9. Effektive og lærande tenester  

10. Helse og omsorg som næringspolitisk 

satsingsområde  
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Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative 

produkter for fremtidens helsetjenester 
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Hovedtrekkene i forslag «Verdikjede for presisjonsmedisin»: 

 

• infrastruktur som muliggjør at næringslivet får tilgang til helsedata for 
innovasjonsformål 

• etablering av tjenester fra sekvensering til analyse av genetisk informasjon i 

kombinasjon med annen medisinsk informasjon om pasienten 

• utvikle norske analysetjenestene skal kunne tilbys pasienter over hele verden, og 

garantere sikker lagring av biologisk materiale og resultater fra analysene  

• kan bygge opp en omfattende global biobank, der data kan anonymiseres og 

kobles med eksisterende norske biobanker 

• samarbeid mellom norsk næringsliv, offentlige aktører og internasjonale 

selskaper 

• understøtte forskning og gi verdifull kunnskap som bidrar til bedre diagnostikk og 

nye behandlingsmetoder 

• økte muligheter for fremtidig næringsutvikling 

• vil kreve en betydelig kunnskapsoppbygging som vil inkludere de akademiske 

miljøene innen området livsvitenskap 



Presisjonsmedisin – pipeline for kreft 
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Infrastructure 

Phenotype Genotype 
Public reference 

data 
Phenotype 



A number of challenges in many areas 
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Data quality, access and protection 
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precisionFDA 

13 



Examples of commercial cloud solutions 
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BGI online IBM Bluemix 



Det må settes i gang paralelle aktiviteter med BigMed 
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IKT PLUSS Fyrtårn –  

BigMed 

Forprosjekt  

- mulighetsstudie 

Hovedprosjekt 



Odd Arild Lehne 
Innovation Project Advisor, Oslo Medtech 

 

E-mail: oal@oslomedtech.no 

  

 

 

 

 

@oslomedtech 

Oslo Medtech (group) 

Contact: 
 

www.oslomedtech.no 

 

mail@oslomedtech.no 
16 

mailto:kathrine.myhre@oslomedtech.no
http://www.oslomedtech.no/

