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LAB NORGE
Foreningen Lab Norge organiserer
laboratorieleverandørene i Norge.

MEDLEMMENE

LAB NORGES MÅL

Foreningens rundt 55 medlemsbedrifter er distributører og
produsenter av laboratorieutstyr og leverer alt av:

Lab Norge har som mål å:

•
•
•
•

laboratorierekvisita
kjemikalier
instrumenter
kontroll- og måleutstyr

Medlemmene omsetter for nær 2,5 milliarder kroner.
Lab Norges medlemmer er:
• norske avdelinger av internasjonale produsenter
• nasjonale selskaper som representerer produsenter i andre land
• norske produsenter som i hovedsak produserer for eksport

BRANSJENS KUNDER
Kundene er:
•
•
•
•
•
•
•
•

sykehus
primærhelsetjeneste
industri
universiteter og høyskoler
forskningsinstitutter
kontrollaboratorier
Forsvaret
private laboratorier

Lab Norge

• bidra til å påvirke laboratoriebransjens
rammebetingelser
• synliggjøre bransjens betydning for
samfunnet
Det skjer blant annet gjennom
påvirkning av arbeidet med lover,
forskrifter og annet av betydning for
samfunnet og for bransjen. Arbeidet
forutsetter kontakt med politikere,
departementer, direktorater og andre
forvaltningsorganer.
I tillegg har Lab Norge kontakt med blant
andre de regionale helseforetakene,
industri på en rekke områder, universiteter og høyskoler.
Lab Norges viktigste saker er for tiden
offentlige innkjøp, med særlig oppmerksomhet rettet mot balanserte kontrakter
og miljøsiden ved innkjøp, samt regel
verket for bruk av medisinsk utstyr.

LAB NORGES TJENESTER

LAB NORGE OG SAMARBEID

Lab Norge er også serviceorganisa
sjon for medlemmene og tilbyr gratis
medlemsservice som telefonisk bistand,
sender ut informasjon og utarbeider
statistikk.

Kontakt og samarbeid er en strategisk
satsing for Lab Norge. Hovedorganisa
sjonen Virke og Medtek Norge er viktige
samarbeidspartnere.

FORSKNINGSPRISEN
I 2013 etablerte Lab Norge en forsknings
pris til unge forskere, under 35 år, som
har utført fremragende forskning innenfor naturvitenskapelig forskning knyttet
til laboratoriefaget.
Forsker Cinzia Progida fra Universitetet
i Oslo vant prisen for 2014. Hun hadde
utført et spennende arbeid innenfor
utforsking av bestemte proteiners
virkning på styringen av en celle.

KOMPETANSEBYGGING
Lab Norge legger stor vekt på kompe
tansebygging. Det skjer i møter med
politikere, departementer, direktorater og
andre offentlige kompetansemiljøer. Og
det skjer gjennom egne kurs, seminarer
og møter.

LAB-MESSENE
Lab Norge har siden 1993 hvert annet
og senere hvert tredje år avholdt det
som kalles Lab-messen. Lab-messen er
den viktigste møteplassen for laboratoriebransjen, ansatte på laboratoriene og
andre med tilknytning til laboratorier.
Det ble arrangert Lab-messe i 2014, og
ny Lab-messe er planlagt i 2018.

NETTVERKSARBEID
Lab Norge legger vekt på å være aktivt til
stede der bransjefolk møtes og bransje
spørsmål drøftes. Foreningen arrangerer
også en rekke møteplasser som seminarer, fagmøter og frokostmøter.

Lab Norge samarbeider med, og har
avtale med, de store returorganisa
sjonene for e-avfall og emballasjeavfall.
Lab Norge har også godt samarbeid
med en rekke faglige organisasjoner.

LAB NORGE OG SKANDINAVISK
SAMARBEID
Lab Norge samarbeider med de skandinaviske bransjeforeningene Swedish
Labtech og Dialab (DK). Det holdes
regelmessige møter som går på rundgang mellom hovedstedene i Norge,
Sverige og Danmark.

MEDLEM AV EDMA
Lab Norge er medlem av EDMA – European Diagnostics Manufacturers Association. EDMA arbeider med påvirkning av
diagnostikkbransjens rammebetingelser,
sender ut informasjon og arrangerer
møter og seminarer. EDMA bistår også
Lab Norge med rådgiving, spesielt i saker
som har med regelverk å gjøre.

KOMMUNIKASJON
Lab Norge arbeider målrettet med
kommunikasjon. Målet er å påvirke
bransjens rammebetingelser ved å
bringe kunnskap om Lab Norge, og
spørsmålene bransjen er opptatt av, ut
i offentligheten.
Det er også et viktig mål å styrke kommunikasjonen ut til medlemmene.

INNKJØPSAVTALER
Lab Norge har en rekke innkjøpsavtaler
som gir gode rabatter til medlemmene
og til ansatte.

LAB NORGES ORGANISASJON
Generalforsamlingen er Lab Norges
høyeste organ. Der velges et styre med
fem medlemmer. Styret vedtar strategier og planer og gir styringssignaler til
sekretariatet. Arbeidsgrupper oppnevnes
av styret og arbeider innen markeds
områdene helse, forskning og kontroll
og industri.

SEKRETARIATET
Lab Norges sekretariat drives på kontrakt
av advokat Tore Flaatrud i advokat
kontoret Advokatene Haga, Flaatrud,
Dahl i Pilestredet 15 b i Oslo.
Flaatrud står for den daglige drift av for
eningen, sekretariatsfunksjon for styret
og arbeidsgrupper og representerer for
eningen utad overfor politikere, myndig
heter, kunder og samarbeidsparter.

DET BEGYNTE I 1990
Lab Norge ble grunnlagt som Norske
Laboratorieleverandørers Forening – NLF
i 1990. Navneskiftet til Lab Norge skjedde
i 2013.
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LABORATORIEBRANSJEN
BIDRAR TIL VERDISKAPINGEN
LABORATORIEBRANSJEN
OG HELSEVESENET

LABORATORIEBRANSJEN
OG INDUSTRIEN

LABORATORIEBRANSJEN
OG AKADEMISK FORSKNING

Folketallet øker, levealderen øker,
antall pasienter øker, og det gjør også
antall sykdommer vi kan behandle.
Det stilles stadig strengere krav til økt
effektivisering av helsetjenestene. Det
fører med seg nye krav til omstilling,
nå sist med samhandlingsreformen.
Og det gir laboratorieindustrien en
mulighet og en utfordring.

Oljeindustrien er i endring, og andre
næringer får økt betydning for Norge.
Samtidig nødvendiggjør et stadig mer
komplisert samfunn nye teknologiske
løsninger. Mindre offentlige penger
krever effektivisering og nye løsninger
på en rekke områder.

Forskning bringer verden videre.
De akademiske forskningsmiljøene
arbeider med den viktige grunn
forskningen og mer konkrete pro
blemstillinger som materialk valitet,
mattrygghet, klima, miljø og en lang
rekke andre problemstillinger. De
samme miljøene finner nye metoder
for diagnostisering og behandling av
kreft og andre alvorlige sykdommer.
Og de finner løsninger på mange av
hverdagens små og store utfordringer.
Svært ofte ligger det avansert
laboratoriearbeid bak løsningene.

I dag går cirka fem prosent av helse
budsjettene i Europa til medisinsk
teknologi. Gjennom innovasjon og
produktutvikling bidrar laboratorie
industrien til at flere får raskere og
riktigere diagnose og dermed mer
presis behandling og bedre helse.
Endringene i helsevesenet utvider
områdene for bruk av laboratorie
diagnostikk. Rask og sikker diagnostikk
legger grunnlaget for rask og riktig
behandling, til beste for pasientene
og for samfunnet.

LAB NORGE
Postboks 6644 St. Olavs plass, 0129 Oslo
Besøksadresse: Pilestredet 15B, Oslo
Telefon: 23 32 61 20
Epost: post@labnorge.no
www.labnorge.no

Det må møtes av nytenking i indu
strien og utvikling av nye produkter
og løsninger. Den utviklingen skjer
gjennom forskning og utvikling, FoU,
der laboratoriene spiller en sentral
rolle.
Laboratorieindustrien bidrar til at
norsk industri forblir konkurranse
dyktig til beste for samfunnet.

Laboratoriebransjen bidrar til forsk
ningen med utstyr og kompetanse
som er helt avgjørende for resultat
ene. De resultatene har betydning for
hele samfunnet.

