
Melanor strategi



Visualisering av strategien for Melanor

Samfunnsverdi

Bidra til å fremme bransjens løsninger 

til det beste for brukerne

Bransjeutvikling

Bidra til å skape gode vilkår for utvikling 

og vekst gjennom hele verdikjeden

Samhandling

Være en samlende aktør innenfor Life 

Science sektoren
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Strategisk overbygg, pilarer og målsetninger

Strategisk overbygg

Melanor skal fremme medlemmenes samfunnsverdi gjennom aktiv bransjeutvikling i hele verdikjeden samt styrket 

samhandling innenfor Life Science sektoren1

▪ Verdibaserte helsetjenester: Melanor skal 

synliggjøre bransjens samfunnsbidrag og 

medvirke til økt annerkjennelse av bransjens 

løsninger i det norske samfunnet

▪ Finansieringsmodeller: Melanor skal fremme 

finansieringsmodeller som reflekterer verdien for 

bruker og samfunn, og muliggjør økt 

innovasjonsopptak

▪ Opplyste brukere: Melanor skal være en aktiv 

pådriver for at brukere har kunnskap om, og 

tilgang til, bransjens løsninger

Samfunnsverdi

Bidra til å fremme bransjens løsninger 

til det beste for brukerne

                   
                     

▪ Bransjepolitikk: Melanor skal bidra til å forme en 

bærekraftig helse- og næringspolitikk til det beste 

for bransjen

▪ Hjemmemarked: Melanor skal jobbe for et 

attraktivt og velfungerende hjemmemarked og 

fremme anskaffelser som strategisk virkemiddel 

for innovasjon og helsenæring i Norge

▪ Digital infrastruktur: Melanor skal arbeide for å 

fremme effektivitet og digitalisering gjennom hele 

verdikjeden samt bidra til å redusere 

innovasjonsbarrierer for medlemmene

Bransjeutvikling

Bidra til å skape gode vilkår for utvikling og 

vekst gjennom hele verdikjeden

                        
                     

▪ Partnerskap: Melanor skal stimulere til attraktive 

partnerskap som gagner medlemmene og 

bransjen som helhet

▪ Samarbeid: Melanor skal videreutvikle 

samarbeidet mellom næringsklynger og andre 

innovasjonsarenaer og styrke samhandlingen 

mellom helse- og næringslivsaktører 

▪ Kompetanse: Melanor skal skape arenaer for 

samhandling og kompetanse for å bygge sterke 

miljø i og rundt bransjen

Samhandling

Være en samlende aktør innenfor Life 

Science sektoren

                         
                     

1) Definisjon av Life Science under utvikling, endringer kan forekomme
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Samfunnsverdi: Bidra til å fremme bransjens løsninger til det beste for brukerne 

Verdibasert helsetjenester

Melanor skal synliggjøre bransjens 

samfunnsbidrag og medvirke til økt 

annerkjennelse av bransjens løsninger i 

det norske samfunnet

                      
                     

Finansieringsmodeller

Melanor skal fremme 

finansieringsmodeller som reflekterer 

verdien for bruker og samfunn, og 

muliggjør økt innovasjonsopptak

                        
                     

Opplyste brukere

Melanor skal være en aktiv pådriver for at 

brukere har kunnskap om, og tilgang til, 

bransjens løsninger
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Bransjeutvikling: Bidra til å skape gode vilkår for utvikling og vekst gjennom hele 
verdikjeden

                        
                     

Bransjepolitikk

Melanor skal bidra til å forme en 

bærekraftig helse- og næringspolitikk til 

det beste for bransjen

Hjemmemarked

Melanor skal jobbe for et attraktivt og 

velfungerende hjemmemarked og 

fremme anskaffelser som strategisk 

virkemiddel for innovasjon og 

helsenæring i Norge

Digital infrastruktur

Melanor skal arbeide for å fremme 

effektivitet og digitalisering gjennom hele 

verdikjeden samt bidra til å redusere 

innovasjonsbarrierer for medlemmene
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Samhandling: Være en samlende aktør innenfor 
Life Science sektoren

                        
                     

Partnerskap

Melanor skal stimulere til attraktive 

partnerskap som gagner medlemmene 

og bransjen som helhet

Samarbeid

Melanor skal videreutvikle samarbeidet 

mellom næringsklynger og andre 

innovasjonsarenaer og styrke 

samhandlingen mellom helse- og 

næringslivsaktører 

Kompetanse

Melanor skal skape arenaer for 

samhandling og kompetanse for å bygge 

sterke miljø i og rundt bransjen
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