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Sammendrag

Denne rapporten omfatter to verdiskapingsanalyser – en for medical products-næringen i sin helhet og en for Oslo Medtechs medlems-

bedrifter. De oppsummerende hovedfunnene er delt i to deler på de påfølgende sidene.

Medical products-næringens samlede inntekter i helsesektoren var 37 milliarder kroner i 2013. Næringen skapte verdier, målt i 

helserelatert verdiskaping, for 15 milliarder kroner. Det er bedriftene innenfor biomedical og medtech som står for rundt 70 prosent 

av omsetningen og verdiskapingen. De resterende 30 prosentene kommer fra henholdsvis health ICT, industrial biotech og service 

providers. Verdiskapingsveksten har ligget over omsetningsveksten de siste årene. Det betyr at næringen skaper mer verdier for 

samfunnet per omsatt krone i dag enn tidligere. Et stort antall bedrifter befinner seg i gründerfasen. Disse gir potensial for vekst i 

fremtiden, men må overkomme betydelige utfordringer knyttet til kapitaltilgang og kommersialisering for å lykkes.  

• Verdiskapingsveksten har hatt et tydelig taktskrifte de siste fire årene. Fra nesten ingen vekst i perioden 2006 til 2009 har man sett en 

vekst på 4,7 prosent i snitt for perioden 2010 til 2013. Det siste året har vært bra med en verdiskapingsvekst på 5,7 prosent. Veksten i 

verdiskaping er særlig drevet av økt lønnsomhet innenfor health ICT. 

• Omsetningen har hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 4,5 prosent de siste åtte årene. Det siste året har det vært noe svakere vekst, med 

kun tre prosent vekst i omsetning.

• Medical products-næringen har en høyere verdiskaping per ansatt enn resten av norsk næringsliv. Dette er hovedsakelig drevet av høyere 

lønnsnivå, noe som er naturlig i en næring med høyt utdannet arbeidskraft. 

• 17 prosent av bedriftene er i «gründerfasen» dypt nede i J-kurven. Veien ut av «gründerfasen» er lang og krever mye kapital for å lykkes i 

markedet for medical products. 

sammendraget fortsetter på neste side



Sammendrag fortsetter – status Oslo Medtech

Oslo Medtechs medlemmer omsatte for 7,7 milliarder kroner, skapte verdier for 3,1 milliarder kroner og sysselsatte 2600 personer i 

2013 innen helsenæringen. Det er et stort potensial for positiv utvikling blant medlemsbedriftene i fremtiden siden hele 24 prosent av 

bedriftsmedlemmen befinner seg i «gründerfasen». 

• Oslo Medtechs 135 medlemsbedrifter hadde en helserelatert omsetning på 7,7 milliarder kroner, skapte verdier for 3,1 milliarder og 

sysselsatte 2600 personer. 

• Oslo Medtechs medlemsbedrifter har gjenopptatt den høye veksttakten fra perioden før 2009. Det har vært syv prosent vekst i omsetning fra 

2012 til 2013 mot 5 prosent i snitt de siste fire årene.

• Den helserelaterte omsetningen står for kun 19 prosent av den totale omsetningen blant medlemsbedriftene til Oslo Medtech. Dette gir et 

potensial for markedsutvidelse hvis helsemarkedet blir mer lukrativt i fremtiden da bedriftene åpenbart har stor kapasitet rettet mot andre

næringer, som kan orienteres mot helsesektoren hvis det blir attraktivt nok. 

• Hele 24 prosent av medlemsbedriftene i Oslo Medtech er gründerbedrifter med betydelig negativt driftsresultat eller ingen salgsinntekter. For 

å lykkes trenger bedriftene solid finansiering, målrettet markedsarbeid og kommersielle salg. 
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01 Introduksjon og metode



Introduksjon

Denne rapporten er skrevet på vegne av Oslo Medtech.

Rapporten er todelt. Først presenteres tall for hele medical products-næringens utvikling. Med 

medical products-næringen menes alle produkter og tjenester som er utviklet for å 

betjene helsesektoren. Medical products-næringen i Norge består av 490 bedrifter, hvorav 435 

har positiv omsetning i 2013. Næringens utvikling analyseres etter de viktigste nøkkeltallene: 

omsetning, verdiskaping, driftsmarginer og kapitalavkastning. I tillegg kartlegges hvor stor andel 

av næringen som er i utviklingsfasen, men som enda ikke har steget opp fra «dødens dal» og 

blitt lønnsomme bedrifter. 

Den andre delen av rapporten presenterer de viktigste nøkkeltallene for Oslo Medtechs

medlemmer. Klyngeorganisasjonen har ved inngangen til 2015 175 medlemmer hvorav 135 er 

bedrifter. 

Utviklingstall for medical products-næringen og medlemsbedriftene i Oslo Medtech er basert på 

Menons regnskapsdata over alle regnskapspliktige foretak i Norge. 

Denne rapporten svarer på 

hvordan utviklingen har vært i 

medical products-næringen og 

blant Oslo Medtechs

medlemsbedrifter i 2013*

* Siste tilgjengelige regnskapsår



Næringen er svært FoU-intensiv, men lite foregår i næringslivet 

Helsesektoren har de høyeste FoU-utgiftene i 2013, 

men er det kun en liten andel som stammer fra 

helserelatert FoU i næringslivet. Næringslivets 

satsing på FoU er fortsatt sterkest i petroleums-

sektoren. 

• Helserelaterte FoU-utgifter i 2013 utgjorde nesten 9 

mrd. kr. Helse er den klart største enkeltsektoren. 

Petroleum følger som nummer to med i underkant 

av 6 mrd. kr. Hovedvekten av den helserelaterte 

forskningen foregår i universitets-, høgskole- og 

instituttsektoren.

• Petroleumsnæringen har de største investeringene 

i FoU i næringslivet på over 4 mrd. kr. i 2013.

• Helserelatert næringsliv investerte 1,2 mrd. kr i FoU 

i 2013. De helserelaterte næringslivsrettede FoU-

utgiftene er nesten halvert fra 2011 til 2013. Dette 

skyldes spesielt nedgang innenfor farmasøytisk 

industri som igjen skyldes utflyttingen av GE 

Healthcares forskningsavdeling fra Nydalen og 

Norge.  

ReiselivUtdanning

143

8 729

4 277

Petroleum

5 725

Helse Klima, 

miljø og 

utvikling

Marin Maritim

2 788

1 842
1 379

Energi 

(fornybar, 

annen og 

miljørelatert)

Velferd

2 6912 703

1 189

Mat

Instituttsektoren

Universitets- og høgskolesektoren Næringslivet

Driftsutgifter til FoU etter sektor for utførsel i 2013 (mill. kr.) Kilde: SSB/NIFU



Metode

Datakilder

I 2014 ble et stort antall bedrifter identifisert gjennom en kartlegging av medical products-

næringen*. Dette arbeidet er grunnlaget for denne nøkkeltallsanalysen. 

I alt ble 490 bedrifter identifisert. Halvparten av bedriftene er lokalisert i Oslo og Akershus. En 

fjerdedel av bedriftene er relativt nyetablerte foretak.

Bedriftene ble identifisert ved hjelp av ulike kilder – blant annet Innovasjon Norges 

Norbiobase og Oslo Medtechs medlemsbedrifter. Kategoriseringen av medical products-

næringen dekker over et bredt spekter av bransjekoder, noe som gjør at det ikke finnes en 

offisiell statistikk for næringen.

Regnskapsdata

Regnskapsdata er innhentet fra Bisnode/Brønnøysundregisteret. I analysene er det benyttet 

siste tilgjengelige regnskapsår, som er 2013.

I analysene presenteres omsetning, verdiskaping og produktivitet vektet for helseandelen i 

bedriften. Helseandelen i en virksomhet er den andelen av omsetning en bedrift har innenfor 

helsesektoren. Helseandelene ble innhentet i analysen fra 2014 og det benyttes samme 

datagrunnlag i denne oppdateringen. Dette gjør denne og den foregående analysen unik.    

Datagrunnlaget for denne 

analysen er basert på Menons

analyse av medical products-

næringen i 2014*

* Menon-publikasjon nr 18/2014: Medical products-

næringen i Norge – status og konjunkturrapport



02 Begrepsavklaring av viktigste nøkkeltall



Verdiskaping viser den samfunnsmessige avkastning av næringsvirksomhet 

Verdiskapingsmålet er 

sammenlignbart med 

BNP. Det egner seg godt 

til å sammenligne på 

tvers av næringer og 

segmenter  

Verdiskaping er et godt mål da det viser avkastning til alle involverte aktører – lønnsmottakere, 

bedriftseiere og samfunnet

Verdiskaping er bedriftenes omsetning fratrukket kjøpte varer og tjenester. Det betyr samtidig at 

bedriftenes verdiskaping tilsvarer summen av lønnskostnader og EBITDA (det vil si driftsresultat før av-

og nedskrivninger). Dette verdiskapingsmålet er sammenlignbart med Norges bruttonasjonalprodukt 

(BNP). 

Verdiskaping er et godt størrelsesmål av to grunner:

1. For det første unngår man dobbeltelling av varer og tjenester, noe som gjør det meningsfullt å 

sammenligne verdiskaping på tvers av grupper. 

2. Dessuten gir verdiskaping et godt bilde på den samfunnsmessige avkastningen av 

næringsvirksomheten.



To typer lønnsomhetsmål som viser ulike ting

Hvorvidt en næring er konkurransedyktig avhenger av om bedriftene er i stand til å drive med god 

lønnsomhet. Dog er lønnsomhet ikke bare en funksjon av hvor godt bedriftene driver sin virksomhet, 

men den er også bestemt av kapasitetsforholdene i næringen relativt til etterspørselen i markedet, 

inngangsbarrierer og kostnadsforhold. Bedriftens lønnsomhet kan måles på flere måter. Vi har valgt å 

fokusere på driftsmargin og totalkapitalrentabilitet.

Disse viser to ulike sider av en bedrifts lønnsomhet:

• Driftsmargin viser hvor mye driftsoverskudd som genereres per omsatt krone. Man kan se på det 

slik at hvis bedriften har en driftsmargin på 10 prosent vil 1000 kroner i ekstra omsetning lede til 

100 kroner i driftsresultat.

• Totalkapitalrentabiliteten tar hensyn til avkastningen til all investert kapital i virksomheten. Dette 

nøkkeltallet kan sees på som et mål på hvor effektivt bedriften utnytter kapitalen. Dersom 

totalkapitalrentabiliteten er lavere enn bankenes lånerente, betyr det at kapitalen virksomheten 

anvender ikke blir utnyttet på en optimal måte. 

For næringer i utvikling med mange «gründerforetak» som investerer stort for å potensielt å lykkes i 

fremtiden kan lønnsomheten for næringen variere stort fra år til år og fra bedriftssegment til 

bedriftssegment.  

I denne rapporten har vi 

benyttet følgende 

lønnsomhetsmål:

• Driftsmargin

• Totalkapitalrentabilitet



Ulike mål for produktivitet og hva de betyr

Bedrifters produktivitet kan måles på ulike måter. To vanlige mål er verdiskaping per ansatt og 

lønnskostnader per ansatt. 

Begge målene har styrker og svakheter, men sett i sammenheng gir de et godt bilde av 

produktivitetsnivå og produktivitetsforskjeller mellom næringer. 

• Verdiskaping per ansatt viser både de ansattes ferdighetsnivå, men også hvor mye kapital som 

er investert i virksomheten. Svakheten er at kapitalintense næringer fremstår som mer 

produktive. Denne svakheten kompenseres ved bruk av lønnskostnader per ansatt som 

produktivitetsmål. 

• Lønnskostnader per ansatt representerer et minimumsnivå for de ansattes gjennomsnittlige 

bidrag til bedriftenes verdiskaping. Dersom lønnskostnader per ansatt er høyere enn de ansattes 

bidrag til verdiskapingen vil bedriftene tape penger og på sikt bli konkurrert ut av markedet.

I denne rapporten har vi 

benyttet følgende 

produktivitetsmål:

• Verdiskaping per 

ansatt 

• Lønnskostnader per 

ansatt



03 Medical products-næringen i Norge



Medical products-næringen

Status 2013

Omsetning

Verdiskaping

Produktivitet

Lønnsomhet

Gründerbedrifter



Helsenæringen kan deles inn i to - medical products- og legemiddelindustri

Helsenæringen

Medical Products
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Helsenæringen består av legemiddelindustri og medical products. 

Markedet til disse to gruppene er internasjonalt.  Legemiddel-

industrien dominerer i størrelse. 

• Legemiddelindustrien i Norge domineres av internasjonale aktører 

som betjener det norske markedet gjennom salgs- og distribusjons-

selskaper. Denne delen av markedet er ikke inkludert i rapporten.  

• Medical products er mer diversifisert enn legemiddelindustrien og 

består av en lang rekke både større og mindre aktører i Norge. 

Medical products-næringen er igjen delt inn i fem undergrupper: 

• Biomedical

• Health ICT

• Industrial Biotech

• Medtech

• Service providers

Medical products Status 2013 Omsetning Verdiskaping Produktivitet Lønnsomhet «Gründerbedrifter»

Medical products-næringen: Alle produkter og tjenester som er utviklet 

for å betjene helsesektoren. 



Medical products-næringen er delt inn i fem undergrupper

Medical products Status 2013 Omsetning Verdiskaping Produktivitet Lønnsomhet «Gründerbedrifter»

Alle produkter som baserer seg på biologiske 

prinsipper til påvisning og behandling av sykdommer

Alle produkter og tjenester innen helsesektoren som i 

hovedsak baserer seg på og benytter IKT-systemer og 

programmer

Alle produksjonsprosesser og metoder innen 

industrien som anvender biologiske prosesser og 

produkter

Alle medisinsk-tekniske produkter som anvendes til 

forebygging, diagnose og behandling av sykdommer 

og kroppsdelsslitasjer

Alle tjenesteleverandører som har helsefeltet som 

nedslagsfelt for sin virksomhet

Medical products-næringen består av et bredt spekter av virksomheter som varierer med hensyn til teknologi, produkter/tjenester og 

funksjonsområde. Næringens fem undergrupper er definert under. I enkelte tilfeller hvor aktører faller innenfor flere undergrupper er det gjort 

antakelser om hvor de har den høyeste andel av helserelaterte aktiviteter og bedriftene er kategorisert der den helserelaterte omsetningen er 

høyest.

Biomedical

Health ICT

Industrial Biotech

Medtech

Service provider



Medical products-næringen

Status 2013

Omsetning

Verdiskaping

Produktivitet

Lønnsomhet

Gründerbedrifter



Næringen hadde en helserelatert omsetning på 37 milliarder kroner og skapte 

verdier for 15 milliarder kroner i 2013

Medical products Status 2013 Omsetning Verdiskaping Produktivitet Lønnsomhet «Gründerbedrifter»

33%

5%

36%

16%

10%

3%

26%

16%

41%

14%

Industrial biotech Health ICT MedtechService provider Biomedical

15 mrd

Verdiskaping
37 mrd

Omsetning

2013

• Samlet helserelatert omsetning i 2013 var 37 milliarder kroner. Biomedical og medtech sto hver for en tredjedel av omsetningen i næringen. 

De tre andre undergruppene sto for mindre andeler der industrial biotech har den laveste omsetningen. 

• Samlet helserelatert verdiskaping utgjorde 15 milliarder kroner i 2013. Biomedical-bedriftene sto for den klart største andelen målt i 

verdiskaping, over 40 prosent. Selv om medtech-bedriftene omsatte for omtrent det samme som biomedical var verdiskapingen betydelig 

lavere, kun 26 prosent. Bakgrunnen for dette er flere små bedrifter med lavere lønnsomhet i medtech enn innenfor biomedical.  



Medical products-næringen

Status 2013

Omsetning

Verdiskaping

Produktivitet

Lønnsomhet

Gründerbedrifter



Biomedical og medtech hadde størst helserelatert omsetning i 2013

Biomedical-bedriftene omsatte for 13,6 milliarder kroner. Medtech

fulgte tett etter med 12,4 milliarder kroner i omsetning innenfor 

helse i 2013.

• Den norske medical products-næringen omsatte for 37,4 milliarder 

kroner totalt i 2013. Det er tre prosents økning fra året før.

• Undergruppene biomedical og medtech har en tredjedel av 

omsetningen hver.

• Service providers, health ICT og industrial biotech utgjorde alle 

mindre andeler av omsetningen i 2013, hvor service providers var 

den største med 16 prosent av omsetningen totalt i næringen.

Introduksjon Status 2013 Omsetning Verdiskaping Produktivitet Lønnsomhet «Gründerbedrifter»

2013

37 mrd

1,7 mrd

(5%)

12,4 mrd

(33%)

13,6 mrd

(36%)
6,1 mrd

(16%)

3,6 mrd

(10%)

Industrial biotech

Health ICT

Biomedical

Medtech

Service provider

Helseomsetning  i 2013 fordelt på undergrupper. Kilde: Menon

Medical products



Næringen har hatt en jevn omsetningsvekst siden 2006

Medical products-næringen har vokst med 

10 milliarder kroner de siste åtte årene. Den 

gjennomsnittlige årlige veksten har vært 

stabil fra 2006 til i dag. 

• Næringens omsetning har vokst fra 27 til 37 

milliarder kroner i perioden 2006 til 2013.

• Den gjennomsnittlige årlige veksten har 

vært 4,5 prosent. 

• Det siste året har veksten vært noe svakere 

enn gjennomsnittet i perioden. Fra 2012 til 

2013 vokste omsetningen med kun tre 

prosent.

• De forskjellige undergruppene har vokst 

relativt likt. 

2007

27 mrd

2006

29 mrd

+3,0%

+4,5%

2013

31 mrd

2010

36 mrd
33 mrd

35 mrd

30 mrd

2012

37 mrd

2009 20112008

Utvikling i helseomsetning fra 2006 til 2013. Kilde: Menon

Introduksjon Status 2013 Omsetning Verdiskaping Produktivitet Lønnsomhet «Gründerbedrifter»Medical products



Medical products-næringen

Status 2013

Omsetning

Verdiskaping

Produktivitet

Lønnsomhet

Gründerbedrifter



Medical products-næringen skapte verdier for 15 milliarder i 2013

Den samlede verdiskaping i 2013 var på 15 milliarder kroner. Over 

40 prosent av verdiene ble skapt innenfor biomedical. 

• Verdiskapingen i næringen var i 2013 15 milliarder kroner, seks 

prosent opp fra 2012. 

• Biomedical og medtech er de undergruppene som utgjør størst 

andel av verdiskapingen. 

• Biomedical og health ICT har en større andel av verdiskapingen 

relativt til omsetning. Det skyldes høy lønnsomhet i disse to 

undergruppene.
Verdiskaping

2013

15 mrd

2,1 mrd

(14%)

0,5 mrd

(3%)

2,3 mrd

(16%)

6,0 mrd

(41%)

3,7 mrd

(26%)

Health ICT

Service providerIndustrial biotech

Medtech

Biomedical

Helseandel av verdiskaping i 2013 fordelt på undergrupper (mrd. kr) 

Kilde: Menon

Introduksjon Status 2013 Omsetning Verdiskaping Produktivitet Lønnsomhet «Gründerbedrifter»Medical products



Verdiskapingsveksten har hatt et klart positivt taktskifte de siste fire årene

Veksttakten i verdiskaping har vært langt 

høyere i den siste fireårsperioden enn den 

foregående. Næringens verdiskaping vokste 

med 5,7 prosent fra 2012 til 2013 

• Næringen skapte verdier av 15 milliarder kroner 

i 2013. Mot 12 milliarder i 2006.

• Den sterke veksten fra 2010 til 2013 skyldes i 

stor grad økt lønnsomhet i health ICT. 

• Verdiskapingsveksten har ligget over 

omsetningsveksten. Dette betyr at lønnsom-

heten til samfunnet har vokst mer enn 

salgsinntektene. Næringen har med andre ord 

blitt mer effektiv og kaster mer av seg til 

samfunnet per krone omsatt. 

• Perioden fra 2006 til 2009 hadde en nærmest 

flat utvikling i verdiskaping. 

Introduksjon Status 2013 Omsetning Verdiskaping Produktivitet Lønnsomhet «Gründerbedrifter»

15 mrd

+5,7%
+4,7%

+1,6%

20132012

14 mrd

2011

13 mrd

2010

13 mrd

2009
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2008
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12 mrd
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12 mrd

Utvikling i helserelatert verdiskaping fra 2006 til 2013. Kilde:Menon

Introduksjon Status 2013 Omsetning Verdiskaping Produktivitet Lønnsomhet «Gründerbedrifter»Medical products



Health ICT, Medtech og Service providers har drevet veksten i verdiskaping fra 

2006 til 2013

Tre av fem undergrupper har drevet veksten 

i næringen fra 2006 til 2013

• Medical products-næringen har nesten tre 

milliarder høyere verdiskaping i 2013 enn i 

2006.

• 900 millioner av økningen stammer fra 

bedrifter innenfor health ICT. Medtech og 

service providers bidro hver med 800 

millioner til veksten i perioden. 

• Utvikling av IT-systemer til norske sykehus 

har drevet deler av veksten. Et selskap 

dominerer utviklingen i health ICT. Dette er  

Bodøfirmaet DIPS som utvikler digitale 

pasientjournaler for mange norske sykehus. 

De har alene stått for 150 millioner av 

verdiskapingsveksten i health ICT.

Introduksjon Status 2013 Omsetning Verdiskaping Produktivitet Lønnsomhet «Gründerbedrifter»
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2013Industrial 
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14,6 mrd0,2 mrd

Biomedical

11,6 mrd

Hver gruppes bidrag til næringens verdiskapingsvekst fra 2006 til 2013. Kilde:Menon

Introduksjon Status 2013 Omsetning Verdiskaping Produktivitet Lønnsomhet «Gründerbedrifter»Medical products



Den prosentvise veksten i verdiskaping har vært høyest innen health ICT

De minste undergruppene i næringen 

vokser mest. Health ICT har økt sin 

samlede verdiskaping med 77 prosent fra 

2006 til 2013.

• Enkeltgrupper som health ICT og industrial

biotech har vokst mer enn andre, relativt til 

sin opprinnelige størrelse. 

• Den største undergruppen målt i 

verdiskaping, biomedical, har kun vokst 

med fem prosent i perioden.

Introduksjon Status 2013 Omsetning Verdiskaping Produktivitet Lønnsomhet «Gründerbedrifter»

5 %

28 %

51 %

72 %

77 %

MedtechService providerIndustrial biotechHealth ICT Biomedical

Prosentvis vekst i verdiskaping for de ulike undergruppene fra 2006 til 2013. Kilde: Menon

Introduksjon Status 2013 Omsetning Verdiskaping Produktivitet Lønnsomhet «Gründerbedrifter»Medical products



Medical products-næringen

Status 2013

Omsetning

Verdiskaping

Produktivitet

Lønnsomhet

Gründerbedrifter



Medical products er en produktiv næring med høyt lønnsnivå

Medical products-næringen har høyere verdiskaping per ansatt 

enn resten av norsk næringsliv, men produktivitetsveksten har 

vært lavere i perioden 2006 til 2013 

• Næringen har en verdiskaping per ansatt på over 1 million kroner i 

2013 mot i overkant av 900 000 kroner i Norges fastlands-

næringsliv for øvrig. Denne produktivitetsforskjellen er drevet av 

høyere lønnskostnader innenfor medical product-bedriftene. 

• Høyere lønnskostnader er en naturlig konsekvens av at denne 

næringen i består av høyt utdannet personell som da avlønnes 

høyere. 

• Den samlede produktivitetsveksten i perioden 2006 til 2013 utgjør 

16 prosent for medical products-bedriftene mot 24 prosent på 

landsbasis. Den svakere veksten i medical products skyldes 

tilnærmet ingen vekst i verdiskaping per ansatt utover vekst i 

lønnskostnader. Dette betyr at eierne i prinsippet sitter igjen med 

mindre avkastning per ansatt i dag enn de gjorde i 2006 på grunn 

av prisveksten i perioden. 
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2013

1 060 275

+16%

+24%

925 439 912 212

2013 20062006

749 219

Lønnsandel

Kapitalandel
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Norsk næringsliv Medical products

Medical products

Verdiskaping per ansatt i norsk næringsliv og medical products. Kilde: Menon



Stor produktivitetsvariasjon, men stabilt nivå av lønnskostnader per ansatt

Det er stor variasjon i produktivitet mellom 

grupperingene i medical products-næringen. 

Variasjonen finner man i kapitalandelen, altså 

hvor mye økonomisk resultat som genereres per 

ansatt. 

• Biomedical har den klart høyeste kapitalandelen 

og dette har vært stabilt siden 2006. Biomedical

trekker snittet opp for hele næringen.

• Health ICT er delen av næringen som har hatt den 

sterkeste veksten i perioden. Det er hovedsakelig 

bedre driftsresultat som har skapt veksten. 

• Den laveste produktiviteten finner man innenfor 

service providers. De har også den svakeste 

veksten. 

• Lønnsandelen, lønnskostnader per ansatt, er 

relativt lik mellom undergruppene.
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Medical products-næringen

Status 2013

Omsetning

Verdiskaping

Produktivitet

Lønnsomhet

Gründerbedrifter



Det er et stort sprik i lønnsomheten over tid og mellom grupper

Medical products-næringen er en næring i utvikling. Derfor varierer lønnsomheten fra år til år og fra segment til segment

Den aggregerte driftsmarginen viser at biomedical har hatt høyest samlet avkastning. Median-bedriftens driftsmargin for biomedical viser derimot 

negativ lønnsomhet. Den negative driftsmarginen til medianbedriften viser at det er mange små bedrifter i kulissene av de store og lønnsomme 

som ennå ikke har kommet opp av «dødens dal». 
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Stor variasjon i avkastning på kapital i selskapene

Totalkapitalrentabiliteten viser at samlet kan man få god avkastning på kapital i selskapene i medical products-næringen med unntak 

av industrial biotech, men det er mange små selskaper som går med tap.

Jevnt over, med unntak av industrial biotech, har næringen som helhet gitt positiv avkastning på investert kapital. Medianrentabiliteten viser 

derimot stor variasjon. Avkastningsnivået på medianen er langt lavere enn de aggregerte tall, som er drevet av de større selskapenes resultater.

Aggregert totalkapitalrentabilitet for deler av næringen Kilde: Menon Median totalkapitalrentabilitet for deler av næringen 
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Medical products-næringen

Status 2013

Omsetning
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Medical products-næringen har en ekstra dyp J-kurve som er kapitalkrevende

«Gründerfasen» der driftsresultatene er lavest (mest negative) 

omtales ofte også som «dødens dal». Denne kan forekomme som 

særlig lang og kostnadskrevende for mange av selskapene i 

medical products-næringen. 

Veien fra FoU, gjennom nyetablering og frem til industriell virksomhet 

innen medical products-næringen er ofte lang og svært kostbar. Det er 

bredt akseptert at veien er lengre og kostnadene høyere i denne 

næringen enn i de fleste andre næringer. Utfordringen er å fremskaffe 

tilstrekkelig med kapital slik at de samfunnsnyttige casene kan 

overleve og utvikle produktene sine slik at de kan skape lønnsomme 

bedrifter på lang sikt. 

De etterfølgende figurene viser hvor mange av selskapene i medical

products-næringen som befinner seg i dødens dal eller det vi har kalt 

«gründerfasen». 

Selskaper som faller innenfor «Dødens dal»/«gründerfasen» er 

definert på følgende måte: 

• Selskapet har lønnskostnader, men ingen salgsinntekter

• Kostnader som er 2 x salgsinntekter (driftsmargin<-100 %)
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Gründerbedriftene utgjør en stor andel av næringen, selv om de har få ansatte
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Små etablerte Store etablerte-100% Driftsmargin Ingen omsetning

Andel ansatte i 

gründerfasen 

2 %

Andel bedrifter i 

gründerfasen

17 %

Hele 17 prosent av bedriftene i medical products-næringen kan defineres som gründerbedrifter, men disse sysselsetter kun to prosent 

av de ansatte i næringen.

Medical products

Andel av ansatte i medical products-næringen som er sysselsatt i 

gründerbedrifter. Kilde: Menon

Andel av bedriftene i medical products-næringen som er 

gründerbedrifter. Kilde: Menon
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Det er flest gründerbedrifter innen medtech og biomedical

1%

16%

23%

60%

Industrial 

biotech

4

Service 

provider

25

Health ICT

12

Biomedical

6

22

Medtech

Liten etablertIngen omsetning Stor etablert-100% Driftsmargin

Medtech og biomedical utmerker seg 

med flest gründerbedrifter.

• Medical products-næringen har en 

ekstra lang investerings- og 

kommersialiseringsfase som krever 

både mye tid og kapital for å komme 

igjennom.

• En betydelig gruppe, 69 bedrifter  

(17 prosent av bedriftene i medical

products-næringen), befinner seg i 

«gründerfasen» hvor enten kost-

nadene er dobbelt så store som 

inntektene eller lønnsinntekter men 

ikke salgsinntekter.

• Det er flest gründerbedrifter innenfor 

medtech, 25 totalt. Medtech er tett 

fulgt av biomedical med 22 bedrifter.  

Medical products

Andel bedrifter fordelt på utviklingsfase
Antall bedrifter i gründerfasen fordelt på undergrupper 

av medical products-næringen 

Antall bedrifter i gründerfasen



04 Nøkkeltall Oslo Medtechs medlemmer



Oslo Medtech
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Verdiskaping
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Lønnsomhet
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Oslo Medtech er representert av ulike deler av næringen

Oslo Medtech har en stor 

medlemsmasse som favner bredt

• Oslo Medtech har 175 medlemmer 

fordelt på 135 bedrifter og 40 andre 

medlemmer fra organisasjoner, 

universitet og helseforetak.

• 56 av 135 bedrifter leverer varer og 

tjenester er medtech-bedrifter, 48 er 

ulike typer service providers og 44 er 

bedrifter som opererer innen IKT 

rettet mot helsesektoren.

• Den minste gruppen er biomedical

med ni medlemmer.
Bedrifter

Andre 

medlemmer

135

40

9

44

48

56

Health ICTService 

providers

BiomedicalMedtech

Oslo Medtechs medlemsmasse fordelt på organisasjonstype og bedriftens næringstilhørighet i antall Kilde: Oslo Medtech
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Medlemsbedriftene til Oslo Medtech omsatte for syv prosent mer i 2013 

Oslo Medtechs medlemsbedrifter 

omsatte for 500 millioner mer i 2013 

enn i 2012. Dette er den kraftigste 

veksten i omsetning siden 2009.

• Det har vært noe svakere vekst den 

siste fireårsperioden enn den 

foregående. Dette ser ut til å tatt seg 

opp igjen i 2013 med en vekst nesten 

tilsvarende den årlige veksten fra 

2006 til 2009. 

• Det var en vekst i omsetning på syv 

prosent fra 2012 til 2013.

5,4 mrd 5,7 mrd

20102009200820072006

5,3 mrd

+7 %
+5 %

+8 %

201320122011

6,7 mrd6,6 mrd
7,0 mrd 7,2 mrd

7,7 mrd

Status 

2013
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Helserelatert omsetning blant Oslo Medtechs medlemmer. Kilde: Menon



Medtech-bedriftene står for over halvparten om omsetningen blant medlemmene

7,7 mrd

2013

24 %

21 %

52 %

2 %

Health ICT

Biomedical

Medtech

Service providers

Medtech-bedriftene står for hele 52 prosent av den 

helserelaterte omsetningen i 2013

• Oslo Medtechs medlemsbedrifter hadde en samlet 

helserelatert omsetning på 7,7 milliarder kroner i 2013. 

• Medtech-bedriftene utgjør den klart største gruppen av 

medlemsbedrifter. Av Oslo Medtechs samlede omsetning 

utgjør disse bedriftene 52 prosent.

• Service providers og health ICT utgjør i overkant av 20 

prosent hver målt i omsetning. 

• Biomedical er den minste med kun to prosent av den 

samlede omsetningen. 

Oslo Medtech Omsetning Verdiskaping Ansatte Lønnsomhet «Gründerbedrifter»

Helserelatert omsetning blant Oslo Medtechs medlemmer. Kilde: Menon



Store inntekter fra andre næringer gir et betydelig potensial for vekst innenfor helse

Oslo Medtechs medlemsbedrifter har hovedvekten av 

inntekter fra andre næringer enn helsesektoren. Dette gir 

potensial for vekst i fremtiden.

• Medlemsbedriftenes helserelaterte omsetning står for kun 19 

prosent av den samlede omsetningen blant medlemmene i 

Oslo Medtech. 

• 81 prosent av omsetningen er relatert til virksomhet som ikke 

er rettet mot helsenæringen. 

• Mange av selskapene med høy omsetning innenfor andre 

næringer er store IT-leverandører som er medlem av Oslo 

Medtech. 

• Den høye andelen omsetning i andre næringer gir potensial for 

vekst innenfor helsenæringen da aktørene med mindre grep 

kan snu salget sitt mot helsesektoren hvis lønnsomheten øker.

7,7 mrd

2013
Annen omsetning

81 %

19 %

Oslo Medtech Omsetning Verdiskaping Ansatte Lønnsomhet «Gründerbedrifter»

Helserelatert omsetning blant Oslo Medtechs medlemmer. Kilde: Menon
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Samlet verdiskaping for Oslo Medtechs medlemmer var 3,1 milliarder kroner i 2013 

Samlet

verdiskaping

medlemsbedriftene

3,1 mrd

-0,04 mrd

BiomedicalMedtech Health ICTService 

providers

1,07 mrd

1,23 mrd

0,84 mrd

Medtech var det bedriftssegmentet som skapte størst verdi i 

2013 tett fulgt av bedrifter innenfor service providers.

• Samlet verdiskaping i 2013 var 3,1 milliarder kroner. 

• Medlemsbedriftene som er kategorisert som medtech utgjør 40 

prosent av den samlede verdiskaping. Dette utgjør 1,2 milliarder 

kroner. 

• Service providers skapte verdier for 1,1 milliard i 2013. Samlet 

utgjør service providers og medtech 75 prosent av 

verdiskapingen blant medlemsbedriftene.  

Oslo Medtech Omsetning Verdiskaping Ansatte Lønnsomhet «Gründerbedrifter»

Samlet verdiskaping fordelt på segment

Helserelatert verdiskaping blant Oslo Medtechs medlemmer. Kilde: Menon



Medtech, health ICT og service providers har tilnærmet lik vekst målt i kroner fra 2006 til 2013

Det har vært en samlet vekst i verdiskaping på 

1 milliard kroner fra 2006 til 2013. De ulike 

bedriftssegmentene har vokst med omtrent 

tilsvarende summer med unntak av 

biomedical.

• I 2006 var samlet verdiskaping 2 milliarder 

kroner. I perioden fra 2006 til 2013 har 

verdiskapingen vokst med 1 milliard kroner. 

• Ser man på hvilke undergrupper som har 

vokst finner man at health ICT, medtech og 

service providers har bidratt nesten likt til 

veksten i perioden.

• Biomedical har hatt negativ vekst i perioden. 

Det er få bedrifter innenfor dette segmentet og 

enkelte av disse trekker snittet kraftig ned. 

+1,0 mrd

2013

3 093 mill

Biomedical

-207 mill

Service providers

388 mill

Medtech

397 mill

Health ICT

413 mill

2006

2 102 mill
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Hvilke segmenter har vokst i perioden 2006 til 2013 målt i verdiskaping. Kilde: Menon



Veksten i verdiskaping har vært noe svakere i 2013 enn tidligere år

Verdiskapingen har vokst med fire prosent fra 

2012 til 2013. Dette er noe svakere enn snittet for 

perioden.

• Samlet verdiskaping for medlemsbedriftene i 

2013 var 3,1 milliarder kroner.

• Veksten i verdiskaping blant medlemsbedriftene 

var på fire prosent fra 2012 til 2013. Den 

gjennomsnittlige årlige veksten de siste åtte 

årene har vært seks prosent. 

+4%
+6%

2013

3,1 mrd

2012

3,0 mrd

2011

2,7 mrd
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Helserelatert verdiskaping blant Oslo Medtechs medlemmer. Kilde: Menon
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Det er i dag 2 600 ansatte i Oslo Medtechs medlemmer

Sysselsettingen har vokst med nesten 600 

personer fra 2006 til 2013. Hovedveksten i antall 

ansatte fant sted fra 2006 til 2010. Det har med 

andre ord vært en svak utvikling i sysselsetting 

de siste tre årene.

• Den samlede sysselsettingen var i 2013 omtrent 

2600 ansatte. 

• Det har vært en totalt økning på 28 prosent fra 

2006 i sysselsetting. 21 prosent av denne 

veksten fant sted i perioden 2006 til 2010 og kun 

7 prosent i perioden 2010 til 2013.

2 609

2 437

2 018

2006 2013

+591

2010

+21%

+7%
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Antall ansatte blant Oslo Medtechs medlemmer. Kilde: Menon
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Samlet har medlemsbedriftene i hovedsak positiv driftsmargin, men det er et stort sprik i 
lønnsomheten over tid og mellom grupper

Det er stor variasjon i utviklingen fra segment til segment og over tid. Med unntak av biomedical driver medlemsmassen med lønnsomhet i 

perioden 2006 til 2013.

Jevnt over finner man den høyeste lønnsomheten innenfor health ICT. For medtech ser man at aggregert for næringen er resultatene bra, men det er stor 

variasjon når man ser på medianbedriften. Variasjonen på median-nivå er en naturlig konsekvens av at mange av bedriftene er i utvikling og ikke enda har 

vokst seg store nok til å bli lønnsomme foretak.  

Aggregert driftsmargin for deler av næringen. Kilde: Menon Median driftsmargin for deler av næringen. Kilde: Menon
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Et stort antall foretak kan bli potensielle vekstforetak i fremtiden 

24 prosent av medlemsbedriftene i 

Oslo Medtech befinner seg i 

«gründerfasen».

• Bedriftene i «gründerfasen» viser at 

det er mange bedrifter som investerer 

for vekst i fremtiden, men det er en 

lang vei frem hvor kapitalbehovet er 

stort for å lykkes innenfor denne 

næringen. 

• Det er flest bedrifter i «gründerfasen» 

innenfor medtech, totalt 14 er 

identifisert blant medlemmene.

• Det er færrest potensielle 

vekstbedrifter innenfor service 

providers, men dette er også ganske 

naturlig da denne gruppen ikke driver 

forsknings- og teknologiutvikling på 

samme måte som de andre 

undergruppene blant medlems-

bedriftene til Oslo Medtech.

2
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Biomedical Service 

providers

Medtech
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Health ICT

2

57%

20%
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Liten etablert

Ingen omsetning

-100% Driftsmargin

Stor etablert

Antall medlemsbedrifter som befinner seg i «gründerfasen» 

Kilde: Menon



05 Internasjonalisering og markedspotensial



Bedriftene er små og unge, men de er likevel internasjonale 

Andel av Oslo Medtechs medlemmer etter størrelse på omsetning til 

markeder utenfor Norge Kilde: Menon 2013   

Eksportandel i prosent fordelt på hvilken utviklingsfase bedriften befinner seg i. 

Kilde: Menon 2013

Det er høye eksportandel i medical products-næringen, men det illustrerer samtidig en av næringens største utfordringer. Når 

markedene ligger utenfor Norge, har ikke bedriftene mulighet til å bygge seg opp i hjemmemarkedet før de lanserer seg internasjonalt.

Internasjonalisering er ressurskrevende og krever ofte stor skala for å forsvare distribusjons-, markedsførings- og salgskostnader. Problemet i 

Norge er ikke at hjemmemarkedet er lite, men at de norske aktørenes andel av markedet er små. Oslo Medtech anslår at minst 90 prosent av 

Helse Sør-Østs innkjøp av medisinske produkter kommer fra store internasjonale selskaper. 

24 %
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20 %

35 %

0 % i eksport 81 - 100 % 
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Kilder:  Medical products-næringen i Norge – Status og konjunkturrapport 2013



Sky is the limit: Det internasjonale markedspotensialet for norske medtech-aktører innen Health ICT er for alle 
praktiske formål «uendelig stort» - de norske aktørenes internasjonale markedsandel utgjør kun et 
mikroskopisk fotavtrykk

De globale markedet for Health ICT er gigantisk, og vil preges av 

fortsatt høy vekst de neste årene. Norsk medtech-nærings 

omsetning innen Health ICT representerer kun 0,3 prosent av det 

internasjonale markedet i dag.

• Det globale markedet for Health ICT har passert 1100 milliarder kroner i 2014 

og er forventet å nå 1300 milliarder kroner i løpet av 2015.

• Veksten ventes å ligge på 12-16 prosent frem mot 2020.

• Setter vi det globale markedstallet opp mot omsetningen vi har funnet ser vi 

at norske medtech-aktører kun representerer ca. 0,3 prosent av 

verdensmarkedet.

• Det globale markedet for elektroniske helse- og pasientjournaler alene ligger 

på ca. 176 mrd. kroner i 2014.

• Det globale markedet for helse-apper og mobil helseteknologi er anslått til 

100 milliarder kroner i 2014 og markedet vokser med hele 30 prosent per år. 

Bare i EU er det kartlagt og registrert mer enn 40.000 helse-apper i 2014. 

For 40 år siden hadde norsk offshore leverandørindustri samme 

mikroskopiske internasjonale fotavtrykk. Hva om…

Kilder: Integrating Healthcare: The Role and Value of Mobile Operators in eHealth. http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2012/05/Role-and-Value-of-MNOs-in-eHealth1.pdf

Getting EMR back in the fast lane, Accenture 2014 http://www.accenture.com/us-en/Pages/insight-getting-emr-back-fast-lane-summary.aspx

The global m-Health market: http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/mhealth-apps-and-solutions.asp


