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Hvordan utløse fremtidens helse- og omsorg

Tarje Bjørgum, leder for klima og helse

eHelse, 22. april 2015

Hvem er Abelia? 

Om NHO:

• 24.000 medlemsbedrifter med 560.000 årsverk.

• 15 regioner.

• 19 landsforeninger.

Om Abelia:

• 1.670 medlemsbedrifter med 44.300 årsverk.

• NHOs landsforening for kunnskaps og 

teknologibedrifter.

• Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.

• Etablert i 2001.

• 27 ansatte.

• Visjon: "Drivkraft for kunnskapssamfunnet".
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Hvem er Abelias 1.670 medlemmer?

• IKT-bedrifter

• Rådgivere og konsulenter

• Innovasjonsselskaper

• Forskningsinstitutter

• Organisasjoner

• Undervisning

• Design og merkevare

• Vitensentre

Dagens helse- og omsorgsektor 

er ikke bærekraftig…

• Levealderen øker 
I 2050 beregnes forventet levealder for kvinner 

til 88 år, for menn 84 år. 

• Færre yrkesaktive pr. pensjonist
Det vil være over en million pensjonister i 2050, 

22 % av befolkningen. I 1950 var det 7 yrkesaktive pr. pensjonist i 

Norge. I 2050 vil tallet være 2, i følge SSB. 

• Økte forventninger til kvalitet i helse og 

omsorg.

• 1 av 3 ansatte i helse? 
I Norges største landbaserte sektor vil behovet for arbeidskraft øke 

kraftig.

http://www.sintef.no/
http://www.sintef.no/
http://www.motoroids.com/news/tata-motors-partners-drb-hicom-commercial-vehicles-malaysia/attachment/tata-motors-logo-2/
http://www.motoroids.com/news/tata-motors-partners-drb-hicom-commercial-vehicles-malaysia/attachment/tata-motors-logo-2/
http://www.dnv.no/
http://www.dnv.no/
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En samfunnsfloke som må 
adresseres bredt 

Forebygging og folkehelse
"Helse skapes ikke først og fremst i helsesektoren, men gjennom levekår og 

livsstil.”

Organisering av helse- og omsorgstjenester
"… bedre balanse mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten.” "Fremtidens pasienter vil være aktive deltakere i spørsmål som 

gjelder egen helse og behandling. Nye former for egenomsorg bør utvikles.”

Kvalitet og faglighet 

- "…må være basert på sikker kunnskap" "Pasientsikkerhet”

Ledelse, omstilling og finansiering 

- "En av de største utfordringene blir å rekruttere, utvikle og beholde tilstrekkelig og 

kompetent personell.”
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"En forutsetning for at målene og tiltakene 
som foreslås i denne rapporten skal få 
betydning, er at helse og omsorg erklæres som 
et næringspolitisk satsingsområde…"
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Bleien som "sier fra" når den er full

• Innovativ løsning som både kan gi 
store besparelser, større 
personlig frihet og bedre kvalitet i 
omsorg. 

• Framfor at en hjelpepleier må 
reise ut til en hjemmeboende 
dement, låse seg inn i huset og 
vekke den hjelpetrengende, for å 
sjekke om bleien er full, kan en 
sensor gi beskjed eller muliggjøre 
skift tidligere… 

Produktivitet

• EUs digitale agenda: IKT-sektoren utgjør 5 % av 

europeisk BNP, men bidrar til hele 50 % av 

produktivitetsveksten i EU (20 % direkte, 30 % 

gjennom IKT-investeringer i andre sektorer). 

• Særlig interessant er IKT i møte med andre 

næringer

• Fra landbruk til legemidler er data en ingrediens 

som endrer/forbedrer forretningspraksis i nesten 

alle bransjer.
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432 milliarder muligheter

Stearin eller lys?
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100 % sykehjem eller 10 % hjelp 

hjemme? Enkel matematikk… 

17

Kommersialisering

En styrking av Forskningsrådets FORNY2020-program til 300 millioner 
kroner per år, gjennom en økning i 2016 på 75 millioner kroner fra 
Kunnskapsdepartementet og 50 millioner kroner fra Nærings- og 
fiskeridepartementet. Det legges til grunn at en ny nasjonal pre-
såkornordning lanseres i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 
mai 2015.
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Enormt globalt marked – helse og 

omsorg som ny norsk vekstnæring?

Skalerbarhetsutfordringen

• Mange piloter, men lite som 

fortsetter å fly. 

• Innovative løsninger skaper nye 

utfordringer: Sensorer, javel. Men 

hvem svarer i andre enden? Hva 

plugges utstyret inn i?

• Behov for ledelse: Nye løsninger gir handlingsrom 

og besparelser, men det forutsetter evne og vilje til 

å gjennomføre strukturelle endringer. Innovative 

løsninger i stedet for, ikke i tillegg til "alt annet". 
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Kompetanseutfordringen

• Hvordan kan man ønske eller etterspørre 
noe man ikke vet hva er? 

• Teknologien finnes, men må tilpasses. 
• Behov for oppdatert kunnskap både hos 

dem som leverer og etterspør tjenestene.
• Strategisk: Hvordan skal virksomheten 

løse sine behov? Innretning på løsninger 
og virkemidler.

"Teknoterapeuten"

Opprette en ordning der kommunale tiltak for 
innovative nye løsninger i helse- og 
omsorgssektoren utløser statlige bidrag, med en 
statlig ramme på 500 millioner kroner.

Norge har lav andel med 

utdannelse på teknologitunge 

områder. OECD: "evne til 

entreprenørskap".

Kilder: OECD, KMD

Mangel på teknologikompetanse

IKT-kompetanse i Norge i 2030: I 

"beste" fall vil vi mangle folk til 1 av 4 

IT-jobber i 2030, med andre 

utviklingsscenarier er bildet enda 

dystrere. 
En økning i antall studieplasser innenfor 
informatikk ved de sentrale universitetene med 
minst 25 prosent innen 2016 og 50 prosent innen 
2019.  Estimert kostnad for dette er 40-45 
millioner kroner i statsbudsjettet for 2016. 
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Takk for oppmerksomheten!


