
 

 

Statsbudsjettet 2020 – Helse - og omsorgskomiteen 
 

 

Næringsrettet helse- og omsorgssatsing kan bygge en ny næring 
Helsenæringsmeldingen - Meld.St.18 (2018-2019) - som denne høsten er til behandling i Stortinget danner et godt 

grunnlag for å styrke konkurransekraften i den norske helsenæringen og samtidig bidra til en mer bærekraftig 

helse- og omsorgstjeneste. Det er positivt at Regjeringen er tydelig på at oppfølging av stortingsmeldingen om 

helsenæringen vil bli prioritert i 2020. Regjeringen signaliserer at den vil følge opp målene i meldingen gjennom 

handlingsplaner og satsinger, bl.a. handlingsplan for kliniske studier, oppdragsbrev til helseforetakene og 

tydeligere innovasjonsmandat, Helseanalyseplattformen, insentiver for kommersialisering av forskningsresultater 

i universitets- og høyskolesektoren, mm.  

 

Tempoet må opp for å utnytte fortrinn og for å ligge i front 

Helsenæringen kan med sin innovasjonskraft og nye løsninger bidra til å nå de helsepolitiske målsetningene. 

Samtidig har helsenæringen et stort potensial for økt verdiskaping, nye arbeidsplasser, bedret pasientbehandling 

og mer helse per krone. Norsk helsenæring, som allerede kan vise til flere internasjonale suksesser, er en 

vekstnæring med høyt forskningsbidrag og globalt potensial, og næringen har høye ambisjoner.  

 

Vi vet at andre land satser og naturlig nok ønsker å ligge i front, også innenfor felt hvor vi også kan ligge i front, 

det gjelder f.eks. bruk av helsedata, helserelatert forskning, celleterapi, persontilpasset medisin, teknologisk 

utvikling. Norge har mulighet til å ta en ledende rolle, i alle fall innenfor Norden. Vi bør sette klare ambisjoner og 

økt fart der vi har fortrinn og muligheter. Statsbudsjettet 2020 bør følge opp ambisjonen i bør være et startskudd 

til å få farten opp. Våre innspill til budsjettet legger dette til grunn.  

 

Offentlig sektor utgjør hjemmemarkedet og setter rammebetingelsene  

Et velfungerende hjemmemarked er viktig for at norske bedrifter skal lykkes i globale markeder.  

Hjemmemarkedet for helsenæringen i Norge er i stor grad offentlig sektor. Helsenæringen vil bidra med sine 

produkter, teknologiske løsninger og tjenester gjennom den offentlig finansierte helsesektoren.  

 

De viktigste rammebetingelsene for helsenæringen er knyttet til politikk og tiltak som legger til rette for et  

transparent og tillitsfullt samspill mellom det offentlige helsevesenet og den private helsenæringen. Den offentlige 

innkjøpsmakten knyttet til helsesektoren er enorm, og den bør benyttes til å gi innovasjonsfremmende stimulans 

både i offentlig sektor og i den private helsenæringen. Et godt offentlig-privat samspill kan utvikle produkter og 

tjenester som gir arbeidsplasser, verdiskaping og eksportinntekter til landet vårt. Gjennom et slikt samspill kan 

helsenæringen også få et sterkt og forutsigbart hjemmemarked.  

 

De samlede norske helseutgiftene fortsetter å øke. Stadig flere eldre, økning i kroniske sykdommer og stadig 

større krav til kvalitet i tjenestene, tilsier at vi må gjøre det vi kan for å få mer helse per krone. Vi bør utløse 

kraften som ligger i forskning, innovasjon, digitalisering, samt skape bedre brukerinvolvering og utvikle nye 

måter å jobbe på. Det er viktig at vi leter etter muligheter for helseinnovasjon i alle deler av helseverdikjeden.   

 

Våre kommentarer til statsbudsjettet for Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområder knytter seg viktigheten 

av næringsutvikling knyttet til bruk av helsedata og digitalisering, samt utvikling av hjemmemarkedet for 

bedriftene i helsenæringen, som i all hovedsak er den offentlig finansierte delen av helsesektoren.  

  

1. Bruk av helsedata, teknologi og digitalisering er avgjørende  

Digitalisering og nye måter å organisere tjenestene på vil redusere kostnadene samtidig som det bidrar til bedre 

helse. Men skal gevinsten oppnås må vi jobbe annerledes enn før. Velferdsteknologi/mestringsteknologi 

kombinert med tjenesteutvikling- og innovasjon blir eksempelvis avgjørende for at kommune-Norge skal makt å 

møte eldrebølgen på en bærekraftig måte. Dagens finansieringssystemer er blant de viktigste hindringene for mer 

innovasjon og realisering av pasientens helsetjeneste. Insentivstrukturene oppfordrer i for liten grad til innovasjon 

på tvers av virksomheter og systemet er for lite opptatt av helseeffekt.  
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Kap. 701 – Helseanalyseplattformen  

Det foreslås 131 nye millioner til å sikre fremdriften av den nye helseanalyseplattformen, som skal gjøre helsedata 

lettere tilgjengelig for bruk til bedret pasientbehandling, utvikling av nye legemidler, medisinsk teknologi, 

velferdsteknologi, e-helse mm. Vi er positive til denne satsingen, gitt at den opprinnelige utviklingsretningen "K7 

– Analyseøkosystem" sikres ivaretatt i fortsettelsen.  

 

Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste (Akson)  

Direktoratet for e-helse har i 2018 levert en konseptvalgutredning for å løse behovene knyttet til klinisk 

dokumentasjon og pasient- og brukeradministrasjon i kommunal helse- og omsorgstjeneste, og for samhandlingen 

med øvrig helsetjeneste. Utredningen anbefaler et konsept med etablering av en nasjonal kommunal løsning for 

pasientjournal med helhetlig samhandling. Vi er kritisk til prosjektet, da en ikke har utnyttet muligheten til å tenke 

innovasjon og næringslivsinvolvering fra starten av. Det er fortsatt mulig å redusere risikoen som ligger i disse 

prosjektene, men det vil kreve en annen inngang og en tydeligere styring både fra regjering og storting.  

 

2.  Styrke hjemmemarkedet for helsenæringen – innovasjon i offentlige anskaffelser 

Helsenæringen kan med sin innovasjonskraft og nye løsninger bidra til å nå de helsepolitiske målsetningene. Et 

transparent og tillitsfullt samspill mellom det offentlige helsevesenet og den private helsenæringen er helt 

avgjørende for å lykkes. Det bør innføres nasjonale kvalitetsindikatorer, også på institusjonsnivå. Et nasjonalt 

kvalitetsmålingssystem må være transparent og gjelde alle som skal drive offentlige finansierte omsorgstjenester. 

Det må i omfang og størrelse passe for ulike kommuner med ulike forutsetninger, og gi grunnleggende 

nøkkelinformasjon til kommunen selv og dets brukere av helse- og omsorgstjenester.  

 

Oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 126 (2016-2017) 

Regjeringen har satt seg som mål å doble de ideelle aktørenes andel av den samlede helse- og omsorgssektoren til 

10 pst. målt i kostnader. Vi vil understreke betydningen av likebehandling mellom private ideelle aktører og andre 

private aktører som leverandører av helse- og omsorgstjenester. Kantar TNS' Helsebarometer for 2019 viser at et 

flertall i befolkningen mener alle aktører, både private ideelle og private kommersielle, bør kunne konkurrere om 

å levere gode velferdstjenester, dersom de leverer like god eller bedre kvalitet som det offentlige tilbudet. 

Konkurranse på like vilkår er avgjørende viktig for realiseringen av gevinstene ved konkurranse. Det er kvaliteten 

i tjenestene som skal leveres som må avgjøre hvilken leverandør som velges, ikke leverandørens eier-/driftsform.  

 

3.  Økt kommersialisering forskning innen helse og medisin 

Flere tiltak bør iverksettes. Større andel av forskning innenfor helse og medisin bør legges til åpne 

konkurransearenaer. Det bør samtidig etableres en effektfull insentivstruktur for økt kommersialisering av 

forskning og innovasjoner i helse, som omfatter både forskerne og innovasjonsmiljøene. 

 

 

NHO organiserer hele verdikjeden av bedrifter innen helse- og velferdsmarkedet; legemiddelindustri, teknologi- og kunnskapsaktører, 

helse-IKT/medtech, klynger, industri- og utstyrsaktører, konsulenter, leverandører av bygg og installasjoner i bygg, samt 

tjenesteleverandører av helsetjenester i behandlingsleddet innenfor både primær og spesialisthelsetjeneste. Bedriftene er organisert i 

ulike landsforeninger/bransjeforeninger: Abelia, NHO Service og Handel, Legemiddelindustrien (LMI), Nelfo, og Norsk Industri. Vi 

fremstår samlet som «NHO Helse», og vi har som mål å bidra til å bygge en sterk og bærekraftig helsenæring i Norge. 

Deltakere i høringen i Helse- og omsorgskomiteen om statsbudsjettet 2020: 

o NHO: Grete Karin Berg, mob:92604380, grete.k.berg@nho.no 

o Legemiddelindustrien (LMI): Monica Larsen, mob:48267572, monica.larsen@lmi.no 

o Abelia: Tarje Bjørgum, mob:92294842, tarje.bjorgum@abelia.no 

o NHO Service og Handel: Torbjørn Furulund, mob:93678097, tf@nhoservice.no 

 

Komitemedlemmene er hjertelig velkomne til å ta kontakt med oss dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger eller innspill. 
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