
 

 

Melanor skaper bedre livskvalitet 
– en pådriver for økt bruk av helse- og velferdsteknologi 

 

• Samarbeid: Et nært samarbeid med helsevesenet er en forutsetning 

for å gjennomføre gode offentlige anskaffelser, samt utvikle nye 

innovative produkter og tjenester, og for å gi helsepersonell 

nødvendig opplæring i bruk av utstyret medlemmene leverer.  

• Offentlige anskaffelser: Melanor er i kontinuerlig dialog med 

innkjøpere for å utvikle anskaffelsesprosedyrene. 

• Helseøkonomi: Melanor mener det er svært viktig å ha et langsiktig 

samfunnsøkonomisk perspektiv ved planlegging og gjennomføring av 

offentlige innkjøp. 

• Innovasjon: Melanor mener det er viktig å sikre at 

anskaffelsesprosedyrer åpner opp for innovasjon, og at norske 

bedrifter videreutvikler nye innovasjoner, samt at de fremmer 

eksisterende produkter og tjenester. 

• Bærekraftig helse- og velferdsteknologi: Langsiktige løsninger 

vedrørende helseøkonomi, miljø og sosialt ansvar blir foreslått og 

vedlikeholdt i samarbeid med bransjen og lovgivere.  

• Helsefaglig kompetanse: Det er viktig for Melanor å opprettholde et 

høyt kunnskapsnivå hos medlemsbedriftene. Melanor tilbyr derfor 

relevante seminarer for representanter for medlemsbedriftene.  

• Pasientsikkerhet: Medisinsk teknologi skal, i alle sine former, være 

trygt å bruke, og under alle omstendigheter ivareta sikkerheten til 

pasientene.  

• Regulatoriske forhold: Melanor arbeider aktivt med regulatoriske 

forhold, og fungerer dermed som et bindeledd mellom ulike 

departementer og myndigheter, og leverandørene. 

Melanor sammen med sine medlemmer er opptatt av følgende: 
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Medistim Norge AS er medlem av Melanor - Bransjeorganisasjonen for medtek og lab.  

 

Melanor organiserer leverandører av medisinskteknisk utstyr, medisinsk forbruksmateriell, hjelpemidler til 

personer med funksjonsnedsettelser, og øvrig velferdsteknologi. Organisasjonens medlemmer leverer produkter 

både til helseforetak, NAV, kommuner, og det private helsemarkedet i Norge.  

Som medlem i Melanor har Medistim Norge AS følgende ansvar og plikter: 

• Å følge Mealnors etiske regelverk 

• Melanor er medlem av Medtech Europe – den europeiske medtekorganisasjonen 

• Vi anbefaler våre medlemmer å følge også deres etiske regelverk 
• Melanor er medlem av Initiativ for etisk handel (IEH) og vi anbefaler våre  

medlemmer å følge deres retningslinjer 

 

Medlemskap i Melanor er et kvalitetsstempel i helse-Norge  
Melanor styrker medlemmenes konkurransekraft 


