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Oppdragets mandat 

 Vurdere de bedrifts- og samfunnsøkonomiske effektene av en 

potensiell incentivordning for innovasjon i helsenæringen, 

etter modell av den såkalte oljemyggordningen 

 Begrensinger: 

 Analysen er kvalitativ. Kvantitative analyser må til for å fastsette 

størrelsen på ulike effektivitets- og fordelingsvirkninger. 

 Å vurdere alternative ordninger er ikke en del av mandatet. 



Innhold 

 Den norske helseinnovatørers utfordringer 

 Oljemyggordningen og petroleumsbeskatningen 

 Helsemyggordningen og dagens ordning 

 Effekter av helsemyggordningen 

 Inngjerdringsproblematikken 



Vi investerer 8 milliarder kroner i forskning på 
helse i Norge 
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Helseinnovasjon – hva er utfordringene 

 Mye forskning – liten næring 

 Helseinnovasjon –utvikling og kommersialisering av 

legemidler og medisinsk teknologi – er kronisk underfinansiert 

– Svært lange utviklings- og testfaser 

– Stor usikkerhet 

– Lite hjemmemarked, global satsing nødvendig 

 Svært vanskelig å finansiere innovasjonsfasen 



Norske helseinnovatørers utfordringer: 
Helseinnovasjonens J-kurve – og hvilke private og offentlige 
virkemidler som eksisterer for å stimulere til innovasjon  



Oljemyggordningen – innført i 2005 

 Ordningen 

 Ordningen går ut på at petroleumsselskaper som ikke er i skatteposisjon 
får en kontantutbetaling som tilsvarer skattefradraget de ville fått for sine 
lete- og utviklingskostnader 

 Når oljeselskapene får overskudd og kommer i skatteposisjon, får de ikke 
fradrag for letekostnadene som man allerede har fått dekket 

 Formål 

 Ordningen er etablert for å stimulere til lete- og utviklingsaktivitet blant 
unge og små petroleumsselskaper (derav tilnavnet) 

 Effekt 

 Høy vekst i nye oljeselskaper 

 Høy vekst i antall letebrønner 



Effekter av oljemyggordningen 



 
Helsemyggordningen 

 Kontantbetaling av skattefradraget relatert til kostnadene ved 
utvikling og testing av helseprodukter og helseteknologier for 
bedrifter som ikke er i skatteposisjon. 

 Når bedriften får overskudd og dermed kommer i 
skatteposisjon, får man ikke fradrag for utviklings- og 
testkostnadene som man allerede har fått dekket. 

 Ordningen fungerer som et rettighetsbasert rentefritt risikolån 
fra staten til helseinnovatørene uten pant 

 



Helsemyggordningens virkemåte: 
tenkt eksempel: 20 første år 
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Tenkt eksempel: 10 første år 
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Tenkt eksempel: 16 første år 
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Tenkt eksempel: 20 første år 
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Økning i samfunnsbidrag som følge av helsemyggordningen 

Helseinnovatørenes 
verdiskaping 

Synergieffekter i 
helseklyngen 

Flere i arbeid og  
færre institusjonaliserte 

Skatteinngang  
(kan være positiv eller negativ) 

Økt livskvalitet 



Humankapital utgjør 73% av Norges nasjonalformue – 
olje/gass-reserver 12% 



Hvis helsemyggordningen bidrar til at verdien av humankapitalen 
øker med 1 promille, økes nasjonalformuen med ca 45 mrd NOK 



Effekter av helsemyggordningen 

 Bedriftsøkonomiske effekter 

 Effekter for helseklyngen 

 Skatteeffekter 

 Eksterne samfunnseffekter 

 Inngjerdingseffekter 

 Bedret likviditet 

 Forutsigbar finansiering 

 Større mulighet til å tiltrekke 
investorer 

 Flere vil komme levende 
gjennom «dødens dal» 

 Raskere og mer kraftfull 
innovasjonsprosess 

 Økt mulighet til å benytte 
andre offentlige virkemidler 

 



Effekter av helsemyggordningen 

 Bedriftsøkonomiske effekter 

 Effekter for helseklyngen 

 Skatteeffekter 

 Eksterne samfunnseffekter 

 Inngjerdingseffekter 

 Tiltrekker og utvikler flere 

profesjonelle eiermiljøer 

 Utløser synergier mellom 

helseinnovatører – kunnskap 

utvikles og spres 

 Større kompetansemiljø – 

høyere innkjøpskompetanse i 

helseforetak og helsevesenet 

generelt 

 

 

 



Effekter av helsemyggordningen 

 Bedriftsøkonomiske effekter 

 Effekter for helseklyngen 

 Skatteeffekter 

 Eksterne samfunnseffekter 

 Inngjerdingseffekter 

 Skattekilekostnaden av 

rentetap ved skatteutsettelse 

 Skattekilekostnaden ved 

mersubsidiering av «failures» 

 Skattekilegevinst av større 

skatteinngang fra økt 

aktivitet 

 

 

 



Effekter av helsemyggordningen 

 Bedriftsøkonomiske effekter 

 Effekter for helseklyngen 

 Skatteeffekter 

 Eksterne samfunnseffekter 

 Inngjerdingseffekter 

 Befolkningen får tidligere 
tilgang til nye legemidler og ny 
teknologi 

 En friskere befolkning bidrar til 
høyere sysselsetting og 
verdiskaping 

 Ultimat mål: Bedre helse gir 
lengre liv økt livskvalitet og 
lengre levetid 

 



Effekter av helsemyggordningen 

 Bedriftsøkonomiske effekter 

 Effekter for helseklyngen 

 Skatteeffekter 

 Eksterne samfunnseffekter 

 Inngjerdingseffekter 

 tilsyn og administrasjon av 

ordningen 

 kostnadene knyttet til 

omgåelse av ordningene 

 

 



Samfunnsøkonomisk lønnsomhetsvurdering 
Kostnader og gevinster av helsemyggordningen 

Økt verdiskaping som følge av 
gjennomføring av flere prosjekter 

Synergieffekter blant 
helseinnovatører 

Synergieffekter med andre 
helseaktører 

Skattekilekostnaden ved 
mersubsididering av «failures» 

Skattekilekostnaden av rentetap 
ved skatteutsettelse 

Skattekilegevisten av større 
skattegrunnlag 

Økt konsumentoverskudd av 
bedret helsetilbud 

Samfunnsgevinster av bedret helse 
i befolkningen 

Kostnader knyttet til 
inngjerdringsproblematikken 



Avgrensning og inngjerding 

 Forslag til avgrensning 

– Ordningen omfatter innovatører av produkter og teknologier som retter seg 
mot mennesker og som må godkjennes av et teknisk kontrollorgan 

 Inngjerding  

 Skal bare gjelde for utvikling og test – ikke for ulønnsomme produkter 

 Det må ikke være mulig å tappe innovasjonsenheten for midler for å slippe å 
komme i skatteposisjon. 

 Det bør ikke være mulig å unngå skattebetaling ved salg av selskaper og/eller 
overdragelse av rettigheter knyttet til innovasjonsselskaper. 

 Man bør hindre at selskaper driver utvikling og test i Norge for deretter å 
kommersialisere aktiviteten utenfor landet 

 Skattegjelden bør sikres ved konkurs eller nedleggelse av virksomheten 

 


