
 

 

Kan Norden bli ledende? 

 
Det norske helsevesenet og  

it-bransjen – en allianse som løfter Norge?  

  

 
Terje Aasland 

Leder av næringskomiteen 



Framtida er utfordrende,  

og mer krevende enn fortida! 



Aldringen av befolkningen setter 

generasjonskontrakten på prøve 
Antall personer i arbeidsdyktig alder per person over 66 år 

Statsbudsjettet 2013 

1970: 5,1 

2012: 4,6 

2060: 2,5 
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Stor oppgang i sysselsettingen 

¹Differansen mellom samlet sysselsetting og sysselsettingen i offentlig forvaltning. 
 

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet 

Bidrag til vekst i sysselsetting  
Akkumulert vekst  fra 4. kv. 2004.  
1000 personer. Utgangen av det enkelte år 

 

Vekst i sysselsettingen 
Akkumulert vekst siden 4. kv. 2000. 1000 personer. 

Kvartalsobservasjoner  

Statsbudsjettet 2013 
8 



Helse – flere behandles 
Utgifter til og pasientbehandlingen i helseforetakene 
 Millioner behandlinger Årlige utgifter i mrd. 2013-kroner 
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Å komme sammen er begynnelsen.  

Å holde sammen er framgang.  

Å arbeide sammen er suksess. 
Henry Ford 



Tidene har forandret seg! 

Kristian Birkeland 
Sam Eyde Marcus Wallenberg 

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:MarcusWallenberg3.jpg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Asta_Norregaard_Kristian_Birkeland_1900.jpg


Fra Troll til ?? 

Foto: Ragge Strand, Billedbladet NÅ 
EUROPAS BESTE:  

Bakhjulsopphenget til Porche Panamera. 

Foto: Anders J. Steensen  



Fra seilskuter til? 

http://photos.marinetraffic.com/ais/showphoto.aspx?photoid=270162&size=full


Fra sekstant til? 

EGNOS er nå operativt for småflyplasser i Norge. 

 Illustrasjon: ESA 



Fra rørpost til?? 



Kan hende jeg seiler 

min skute på grunn;  

men så er det dog deilig 

å fare! 
Henrik Ibsen 
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Gode innovasjon og samhandlingsarenaer 



Forskning og kunnskap 

27.400.000.000 2.400.000.000 
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Offentlige innkjøp 

• Over 400 milliarder i offentlige innkjøp 

• Sikre innovasjon gjennom kjøp 

• Sterkere samarbeid privat/offentlig i 

kjøpskontrakter  

• Offentlig innkjøp må også omhandle 

utvikling 

• NHD – Strategi for mer innovasjon i 

offentlig innkjøp 

 



Kapitalkjeden! 

Pollenkapital Såkornkapital Venturekapital Eierskap 



Stortingsmeldinger kommer 

Innovasjon i omsorg 

• Mulighet til å mestre egen 
hverdag og oppleve 
livskvalitet og trygghet. 

 

• Det handler om å skape et 
omsorgsfullt samfunn.  

 

• Mobilisere samarbeidet 
med brukere, pårørende, 
lokalsamfunn og ideell 
sektor. 

 

IKT og Helse 



Norden kan bli ledende! 

Men vi må selv ta ansvar! 

• Jobbe bedre sammen 

• Integrere innovasjon i offentlige 

innkjøp 

• Forsterke programmer for 

leverandørutvikling 

• Fortsette utviklingen av det 

nordiske samarbeidet 

– Innkjøp (offentlig/privat partnerskap) 

– Forsterke nordiske programmer 

– Utveksle ideer «fellesskapet Norden» 

– Leverandørutvikling 

 



Dagens Henrik! 

Jeg må arbeide hvis jeg skal bære livet. Alle 

mine levedager, så lenge jeg kan minnes, har 

jeg arbeidet, og det har vært min beste og 

eneste glede. 

 

terje.aasland@stortinget.no  

mailto:terje.aasland@stortinget.no

