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Høringsnotat. Meld. St. 7 (2019-2020) Nasjonal helse- og
sykehusplan 2020-2023
Melanor er bransjeorganisasjonen for kompetansebedrifter som utvikler og leverer medisinsk
utstyr, laboratorieutstyr, måleutstyr, og hjelpemidler i det norske markedet. Vi takker for
muligheten til å bidra i høring om Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. Våre kommentarer
er følgende;
1. Overlappende områder i forhold til Meld. St. 18 (2018-2019)
Helsenæringsmeldingen og Meld. St. 22 (2018–2019) Smartere innkjøp, bør
fanges opp tydeligere. Melanor mener det er viktig å se nasjonal helse- og sykehusplan i
sammenheng med Helsenæringsmeldingen og stortingsmeldingen om smartere innkjøp.
Samarbeid om innovasjon og innkjøp av næringslivets løsninger er viktig for utvikling av
helsetjenesten og tilbudet til norske pasienter. Dette bør fremgå klarere, også i Nasjonal
helse- og sykehusplan.
2. Samarbeid fremmer innovasjon - økt samarbeid med næringslivet må være et
tydelig uttalt utviklingsområde. Dersom vi skal få en kultur for samarbeid mellom
helsetjenesten og næringslivet, må dette fremheves på alle organisatoriske nivå og relevante
sammenhenger. Med utgangspunkt i målet om pasientens helsetjeneste er næringslivet en
ressurs som bør benyttes aktivt. Dialog om tjenestens behov og næringslivets mulige
løsninger er viktig for å gi pasientene bedre tilbud. Det er behov for trygge arenaer for slik
informasjonsutveksling og samarbeid mellom klinikk og næringsliv.
3. Helsetjenesten må gi norske pasienter raskere tilgang til innovativt medisinsk
utstyr. Ifølge Menon Economics opplever om lag halvparten av bedriftene i
helseindustrien den offentlige helsesektoren som lite villig til å ta i bruk nye løsninger og
teknologi.
i.
Helsetjenesten må se nærmere på løsninger for tidlig introduksjon i kontrollerte
omgivelser. Det må utvikles en mer effektiv og formålstjenlig «vei inn» for tidlig
opptak og innkjøp av nytt og bedre medisinsk utstyr
ii.
Helsetjenestens konkurranseevne må styrkes for å attrahere mer industri initiert
klinisk utprøvning og forskning til Norge

iii.

Helsetjenestens anskaffelser må benyttes som strategisk verktøy for å
understøtte helsetjenestens mål og de endringene ledelsen vurderer som
nødvendige for å nå målene

4. Ressursveksten må vris fra drift til investeringer i teknologi og kompetanse.
Det er varierende hvor oppdatert utstyrspark helseregionene har på medisinsk teknisk
utstyr. En del helseforetak har gammelt utstyr som ikke er kompatibelt med nye løsninger,
som er dyrt å drifte og vedlikeholde, og spiser uforholdsmessig mye av «potten» som kunne
vært brukt til investeringer for fremtiden. Det må derfor gis klare signaler om behovet for
en kraftsamling for utskifting av medisin teknisk utstyr.
5. Det er behov for å ta stilling til hvordan helsetjenesten skal forholde seg til den
stadig voksende mengden helseapper og data samlet via personlig måleutstyr som for
eksempel smarttelefoner, klokker og pulsmålere.
Melanor mener så lenge utstyret som har samlet og prosessert data ikke er klassifisert som
medisinsk utstyr, bør man være tilbakeholden med å bruke dette som beslutningsstøtte i
medisinsk faglig sammenheng. Helsetjenesten bør imidlertid vurdere om data samlet inn
med via helseapper og liknende gir grunnlag for videre undersøkelser for å bekrefte eller
avkrefte informasjon.
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