
NorBioBase  
– samlet oversikt over norske bioteknologibedrifter

Den 13. februar lanserte Innovasjon 

Norge nettstedet NorBioBase, 

www.norbiobase.no. Målet 

med nettstedet er å lage en 

komplett oversikt over norsk 

bioteknologibransje og å bli en 

markedsføringskanal for bedriftene.
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Ole Jørgen Marvik er optimistisk på vegne av 
norsk bioteknologisk industri.

NorBioBase er ment å bli en 
nasjonal ressurs med tre mål: 
 
1.  Å tilby en gratis markedsfø-

ringskanal av høy kvalitet for 
norske bioteknologibedrifter.

2.  Å skape en samlet oversikt 
som gjør potensialet i norsk 
bioteknologibransje synlig og 
som gir grunnlag for statis-
tikk og bidrag til nasjonale og 
internasjonale trendanalyser.

3.  Å være et operativt verktøy 
for Innovasjon Norge og Forsk-
ningsrådets arbeid med indus-
tribygging, internasjonalise-
ring og markedsføring av 
norsk bioteknologisk innova-
sjon. 

Bioteknologibransjen i Norge 
i dag: 

• Rundt 110 bioteknologifir-
maer 

• Nesten 50 prosent er biome-
disinske selskaper

• Nær halvparten (48 %) er 
grunnlagt siden 1999

• Over 70 prosent av firmaene 
har under 20 ansatte

• Kun 5 av selskapene er børs-
noterte

• 15 av selskapene er kjøpt opp 
av utenlandske eiere

• 20 av firmaene har internasjo-
nale investorer

På lanseringsdagen hadde 97 av de 
rundt 110 norske bioteknologifirma-
ene registrert seg i basen.

Basen er bygget opp i samarbeid 
med Norges forskningsråd, Medcoast 
Scandinavia og Norsk forum for bio-
teknologi. Bedriftene legger selv inn 
informasjon om sin virksomhet, og 
Innovasjon Norge er ansvarlig for sik-
kerheten og vedlikeholdet av basen.

Basert på informasjon som er inn-
rapportert fra bedriftene, har Ole Jør-
gen Marvik (partner i rådgivnings-
selskapet 4bio AS) utarbeidet en rap-

port på vegne av Innovasjon Norge. 
Rapporten beskriver sektorens utfor-
dringer og sektorens betydning for 
norsk næringsliv (se referanse). 

I følge rapporten krever biotekno-
logisk industri både mye forskning 
og kapital. Produktutviklingen tar 
tid, og man må ha fokus på patent-
beskyttelse for å sikre nødvendig til-
bakeføring av investeringene.

I forhold til befolkningen har 
Norge mange lovende bioteknologi-
firmaer. Det mangler altså ikke ideer; 
problemene er at dette er en fragmen-
tert bransje og firmaene har ofte en 
langsom progresjon på grunn av util-
strekkelige administrative og finansi-
elle ressurser. 

De fleste firmaene er små. Det gjør 
at firmaene er særlig sårbare fordi de 
må inneha et vidt spekter av kompe-
tanse blant annet i forhold til patenter, 
regulatoriske forhold og finansstra-
tegi. Firmaene er til dels avhengige av 
service og tjenester utenfra. 

- Det er likevel få firmaer som har blitt 
nedlagt, blant annet fordi flere har hatt 
mulighet til å opprettholde en nær tilknyt-
ning til universitetene mens teknologien 
modnes. 2004 var et godt år der bedriftene 
inngikk en rekke nye forretningsavtaler; 
51 var nye av totalt 131 aktive avtaler. 
Det er også flere nykommere på børsen 
som utvikler seg bra, sier Marvik.

Norske myndigheter har utpekt 
bioteknologi som én av tre priori-
terte teknologier (de øvrige er infor-
masjons- og kommunikasjonstekno-
logi (IKT) og material- og nanotekno-
logi) som er viktige for å opprettholde 
et konkurransedyktig næringsliv 
innenfor en rekke sektorer. 

Referanse:
Norwegian Life Science Industry – Over-
view and status http://www.norbiobase.
no/files/20060213.pdf




