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Legeforeningen takker for muligheten til å gi innspill til Akademikerne om Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets høring av NOU 2020:12. Legeforeningen mener helsenæringen i 
enda større grad bør omtales og utredes i en NOU som handler om næringslivets betydning for 
levende og bærekraftige lokalsamfunn. Helsenæringen omfatter et bredt felt som inkluderer 
bedrifter som utvikler og produserer varer og tjenester til bruk i privat og offentlig helse- og 
omsorgstjenester, eller til bruk i forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering av sykdom hos 
mennesker. Helsenæring er derfor viktig for alle lokalsamfunn, og dens betydning for et levende 
diskrikt er avgjørende.  

 

Legeforeningen vil trekke frem følgende punkter som særlig viktige for våre medlemmer: 
 

• Pasientbehandling utenfor de offentlige helsetjenestene  
▪ Målsetningen med helsenæring i distriktene må være i størst mulig grad å styrke 

kvaliteten og effektiviteten i pasientbehandlingen i de offentlige helsetjenestene. 
Kvalitetsforbedring og tjenesteinnovasjon har likhetstrekk og jobber ofte med 
samme målsetning. Like viktig er det at innovasjon og utvikling i helsenæringen ikke 
bidrar til medisinsk overaktivitet (overdiagnostikk og overbehandling). Fastlegens 
portnerrolle er vesentlig i det norske helsevesenet. Å flytte deler av pasienttilbudet 
ut av fastlegekontorene til eksempelvis apotek og private ehelsetjenester, vil svekke 
det helhetlige pasienttilbudet fastlegeordningen gir og på sikt potensielt føre til store 
kostnadsøkninger i spesialisthelsetjenesten.  

 

• Ny teknologi og innovasjon i legenes arbeidshverdag  
▪ Legene har historisk vært aktive i og ønsker å ta i bruk ny teknologi og nye 

arbeidsmetoder som styrker og effektiviserer og kvalitetsikrer tjenestetilbudet, og 
som er tilpasset brukerens (både legens og pasientens) behov. 

▪ I dag er kløften mellom teknologer, forskere og klinikere for vid. Det må etableres 
kontaktpunkter for disse gruppene for å bygge effektive og innovative miljøer i 
distriktene. Innovative endringer må være evidensbaserte og nyttige i medisinsk 
praksis for å oppnå målet om bedre helsetjenester. 

▪ Innovasjon i helsenæringen bør bygge på forskning. Forskning forutsetter uttak av 
data fra kvalitetssikrede helseregistre. Forvaltningen av regelverket innenfor 
helseforskningen bør være forutsigbar og enhetlig på tvers av sektorer, og det bør 
tilstrebes en balanse mellom personvern og bruk av forskningsdatae som fremmer 
effektiv innovasjon. 
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