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La helsenæringen få bidra i kampen mot COVID-19: Presserende tiltak for å avlaste 

helsetjenesten, skalere opp bruken av helseteknologi og mobilisere helsenæringen  
 

Abelia er foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO. Vi organiserer 2.400 virksomheter med ca. 
50.000 årsverk. Abelia har medlemmer innen blant annet IKT, rådgivning, utdanning, forskning, ideell sektor 
og kreative virksomheter. Kunnskaps- og teknologibedriftene utgjør en sentral del av norsk helsenæring.  
 
Helsenæringen spiller en viktig rolle i håndteringen av den pågående epidemien.  Krisen kan bli langvarig og 
kapasiteten i helsetjenesten kan, i verste fall, bli sprengt. Det vil derfor vokse frem et behov for å tenke nytt 
om måten helsetjenester leveres på, for eksempel gjennom avstandsoppfølging og behandling.  
 
Helseteknologiselskapene er i en unik posisjon til å møte epidemien med gode og innovative løsninger. 
Spørsmålet er om vi klarer å utnytte dette potensialet godt nok, raskt nok, og på riktig måte, gjennom 
sentraliserte prosesser rigget for en helsetjeneste i normal drift. Bedriftene er for eksempel bedt om å 
melde inn sine løsninger, bl.a. gjennom Sykehusinnkjøp, til Helsedirektoratet og direkte til kommuner. 
Mange bedrifter opplever å ikke nå igjennom, eller å bli satt på venteliste. Konsekvensen blir lett at 
bedrifter som har innovative løsninger og som kan være avgjørende i kampen mot COVID-19 ikke slipper til.  
 
Abelia mener at krisen krever at alle ressurser mobiliseres, også de som ligger i nye bedrifter og i løsninger 
som ikke er prøvd ut fra før. For å utløse potensialet for en mest mulig effektiv håndtering av både den 
akutte krisen og sannsynlige ettervirkninger, må vi raskt etablere et strategisk samarbeid mellom den 
offentlige helsetjenesten og de fremvoksende bedriftene vi har i den norske helsenæringen. Dette handler 
om å utvikle "helsehjelp på nye måter", som beskrevet i Nasjonal strategi for e-helse 2019-2022 for å 
stimulere til innovasjon og avstandsoppfølging og behandling. Dette har regjeringen også fastslått i nasjonal 
helse- og sykehusplan. Krisen vi står oppe i gjør at dette må skaleres opp raskt. Og for å få fart på industrien 
trenger vi å få fart på markedet. Det vil si at kommuner og sykehus må ta ansvar for å iverksette nye 
løsninger som kan avhjelpe både på kort og lengre sikt.  
 
Abelia foreslår at vi sammen med de fire helseteknologiklyngene Norway Health Tech, Norwegian Smart 
Care Cluster, Life Science Cluster, Oslo Cancer Cluster – i tett kontakt med virkemiddelaktørene Innovasjon 
Norge, Forskningsrådet og Siva og helsetjenesten – danner et hurtigarbeidende råd for næringsministeren 
og helseministeren som ser på hvordan vi skal bruke de behovene krisen skaper, til både å iverksette 
innovative løsninger og å gi norsk helseindustri interessante markedsmuligheter.  
 
Når det gjelder øvrige kortsiktige tiltak for SMB, gründere og kapitalvirkemidler viser vi til Abelias innspill til 
næringsministeren av 22. mars og til vårt innspill om krisepakketiltak til Finanskomiteen av 15. mars. 

 
Med vennlig hilsen, 

 

Øystein E. Søreide,  
Administrerende direktør i Abelia. 


