
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innspill fra Norsk Sykepleierforbund: Meld St 18 (2018-2019):  
Helsenæringen – sammen om verdiskaping og bedre tjenester 
 
Hovedmålet med meldingen: 
«Å bidra til økt konkurransekraft i den norske helsenæringen og samtidig bidra til en mer 
bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, i form av mer effektiv forebygging, behandling og 
omsorg.» 
 
Kommentarer til formålet med meldingen: 
En god samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten og private leverandører av varer og 
tjenester (innenfor Innkjøpsordningen) er avgjørende for at helse- og omsorgstjenesten skal 
fungere. Samhandlingen med leverandører av tekniske løsninger og plattformer, apotekere og 
legemiddelfirmaer er bare noen få eksempler på livsviktig samarbeid.  
 
Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener samtidig det er dokumentert at konkurranseutsetting/ 
profittbasert privatisering av selve tjenesteytingen ikke er forenlig med prinsippet om god 
ressursutnyttelse, lik tilgjengelighet til helsetjenester, forsvarlig arbeidsmiljø og tariffestede 
rettigheter for de ansatte. 
 
Dette er en næringspolitisk melding. Helsepolitiske mål er gjennomgående knyttet til 
«effektivitet» og «produktivitet», og i svært liten grad til befolkningens behov for helse- og 
omsorgstjenester, til kvalitet og pasientsikkerhet i sektoren og til de ansattes lønns- og 
arbeidsvilkår. NSF mener meldingen hadde stått seg på noen utdypende helsepolitiske 
refleksjoner og drøftinger, som grunnleggende for næringens rolle i sektoren.  
 
Drøfting av sentrale begreper i meldingstittelen – «helsenæring» og «verdiskaping»: 
Det er uklart hva som ligger i begrepet «helsenæringen». Innledningsvis kan definisjonen  
tolkes som at helsenæringen begrenser seg til leverandører til helse- og omsorgstjenestene, 
mens operasjonaliseringen viser at leverandører av helse- og omsorgstjenester også inkluderes. 
Det er også uklart hvilke helsetjenester som innbefattes; f.eks. fastlegene eller andre private 
leverandører med offentlige tilskudd? Leverandører av helsetjenester utenfor det offentlige 
sørge-for-ansvaret? Ulike tjenester innen alternativ medisin? Kosmetisk kirurgi? Denne store 
bredden i type tjenester burde vært drøftet mer inngående. 
 
Et annet vesentlig begrep i meldingen, som heller ikke er drøftet i særlig grad, er 
«verdiskaping». En forsøksvis definisjon er at «ressursene (…) brukes der de kaster mest av 
seg». Målingen av avkastning er imidlertid rent økonomisk – det vil si forholdet mellom utgifter 
og inntekter. Utfra definisjonen driver ikke offentlig sektor med verdiskaping, og økt kvalitet er 
ikke et uttrykk for verdiskaping, med mindre det kan måles i økt økonomisk avkastning. Dette er 
kanskje meldingens største svakhet – at den ikke gjennomfører en god drøfting av 
verdiskapingsbegrepet. Dette gjør at meldingen som helsepolitisk verktøy blir lite treffsikker og 
av mindre liten nytte i så hensende. 
 
Øvrige kommentarer til meldingen: 
De grunnleggende utfordringene og mulighetene: Det er få refleksjoner omkring hvordan private 
tjenesteytere skal bidra til å løse behovet for omstilling. Det fremholdes kun at konkurranse 
skaper effektivitet. Veksten i sosial ulikhet er en vel så viktig grunnleggende utfordring som ikke 
tas med. Meldingen burde drøftet mer grunnleggende hvordan en ser for seg at konkurranse og 
kommersielle aktører i sektoren skal bidra til økt evne til å møte fremtidens helsepolitiske 
utfordringer. 
 
Lokal kultur for innovasjon og tjenesteutvikling: Meldingen tar opp viktigheten av å tenke 
tjenesteutvikling lokalt. Tilrettelegging for lokal innovasjon, i den enkelte kommune, og i den 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

enkelte virksomhet, er avgjørende for å få til de gevinstene meldingen bebuder. Det er derfor 
viktig at det også i den enkelte helsevirksomhet utvikles en innovasjonskultur, der ledere og 
medarbeidere i fellesskap deltar i tjenesteutviklingen.  
 
Produkt- vs. tjenesteinnovasjon: Meldingen har en relativt sterk slagside mot produktinnovasjon. 
Vi forventer en langt sterkere oppfølging av hvordan helsenæringen kan bidra til nytenkning 
omkring tjenesteinnovasjon, det vil si hvordan tjenestene utføres, og hvordan roller og ansvar 
kan fordeles på nye måter for å skape god og effektiv tjenesteutøvelse. 
 
Involvering av personell i anskaffelser: De som jobber tettest på pasientene er ofte de som vet 
best hva slags teknologi som ville hjelpe den enkelte.  Derfor er det svært viktig at den lokale 
dialogen om anskaffelse av nye teknologiske verktøy involverer alle brukere av teknologien, 
enten det er den enkelte pasient, pårørende eller helsepersonell. Lokale ledere må være 
forpliktet til å få til dette.  
 
Balansen mellom lokal innovasjon og nasjonale standarder: NSF støtter et tett samarbeid 
mellom lokale offentlige virksomheter og private bedrifter på levering av produkter og tjenester. 
Det er viktig at dette samarbeidet tar høyde for enkelte standarder som er nødvendig for å oppnå 
nasjonale mål. Standarder må også være åpne for at lokalt tilpassede løsninger skal kunne 
brukes innenfor en større plattform.  
 
Kompetanseutvikling på teknologi: Nyere undersøkelser (både fra Unio og KS) viser at 
kompetansemangel på teknologi hos helse- og omsorgspersonell er en stor utfordring knyttet til 
digitalisering i tjenestene. Vi forutsetter derfor at lokal teknologiimplementering vil følges opp av 
opplæringsprogrammer overfor de som blir involvert i den digitaliserte tjenesten.  
 
Forskningens rolle i innovasjon og tjenesteutvikling: Forskningsfokuset i meldingen er i stor grad 
avgrenset til medisin og spesialisthelsetjenesten. Tatt i betraktning at svært mye av behovet for 
kunnskapsutvikling kommer innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene, ville vi 
forvente at også denne meldingen ville adressere denne sektoren som forskningsarena langt 
tydeligere enn den gjør. Det er også viktig at forskning som utføres av leverandører 
kvalitetssikres, for å sikre troverdige forskningsresultater.  
 
Klima- og miljøfokus i helsenæringen: Helsenæringen, som andre næringer, vil måtte få et langt 
sterkere klimatrykk enn denne meldinger gir. Vi mener at dette må presiseres i oppfølgingen av 
meldingen. 
 
What’s in it for helse- og omsorgstjenesten? Det er uklart hvordan denne meldingen er ment å 
hjelpe helse- og omsorgstjenesten i å nå helsepolitiske mål. Når forutsetningen er å styrke 
private tjenesteleverandører i det norske markedet gjennom blant annet skatteinsentiver, så 
burde dette vært drøftet nærmere.  
 
NSF er opptatt av at et samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og helsenæringen vil 
måtte inneholde gevinster for begge sider. Vi vil måtte forvente at helse- og omsorgstjenestens 
bidrag inn i dette samarbeidet også vil ha gevinster for tjenestene. Dette gjelder også i tilfeller 
der private utviklere utvikler løsninger ved hjelp av ressursene i det offentlige, der det offentlige 
senere må kjøpe løsningen fra leverandøren. Dette er viktig  i oppfølgingen av meldingen. 


