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Økonomi og teknologi 
– utfordringer og 
muligheter ved 
samhandlings
reformen
Hvordan innovasjon, teknologi og kampen 
om hodene kan forandre spillereglene

Paul Chaffey sier selv han sluttet som politiker da han ikke 
fant på flere spørsmål til spørretimen. I dag er han adm. Direktør 
i Abelia, Næringslivets Hovedorganisasjon for kunnskaps- og 
teknologibedrifter. Den har over 800 medlemsbedrifter med 
nær 33.000 ansatte over hele landet, spesielt knyttet til tele-
kommunikasjon, undervisning, forskning og konsulenttjenester. 
Paul Chaffey sier han ikke vil belære noen til å gjøre jobben 
annerledes, til det har han for lite kunnskaper om de problem-
stillinger deltagerne i salen står overfor, men han mener likevel 
at det er av større viktighet å snakke om kompetanse, enn å si at 
vi trenger flere hender i arbeid. «Skal vi møte eldrebølgen slik vi 
løser problemene i dag må vi avsette 1/4 av arbeidstokken til helse 
og  osial i 2030, det er ikke mulig» sier han. Norge er et lite land, 
og dersom vi skal dekke behovene for gode helse – og omsorgs-
tjenester i framtiden må vi finne smarte løsninger. Til det trenger 
vi teknologien, som også på dette området, utvikler seg med 
rasende fart. 
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I sitt innlegg tar Chaffey utgangspunkt i 
tre perspektiver:

•  Det er større knapphet på hoder enn 
på penger.

•  Teknologi er krevende, men ikke mer 
i helse- og omsorgssektoren enn andre 
steder.

•  Det handler mye om innovasjon – 
gjøre ting på smartere måter

Paul Chaffey har en sønn med funk-
sjonshemning og har lang erfaring med 
at de små tingene som skal fungere, ikke 
gjør det. Som for eksempel å holde 
tidspunkt og avtaler, hjelpemidler når 

en trenger det, der en trenger det og 
informasjon om hvilke tilbud som finnes. 
Han savner at mennesker med ansvar for 
ulike biter snakker sammen av og til, og 
han mener kampen i fremtiden vil stå om 
de kloke hodene. Har 430 kommuner 
mulighet til å skaffe seg nok kompetanse og 
attraktive nok fagmiljøer? Er de i stand til å 
samarbeide slik at ikke alle må eie 
kompetanse selv? spør Paul Chaffey.

Det er et spørsmål om å være åpen til 
det nye, villig til å prøve det ut og å ta de 
investeringene som er nødvendig, men 
som kan vise seg å bli rimeligere på sikt. 
Ulike teknologiske kommunikasjons-

Paul Chaffey, adm. dir. hos Abelia.
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systemer som snakker sammen vil være 
helt nødvendig. I Norge bruker vi 
Norsk Helsenett, et lukket kommuni-
kasjonssystem som knytter sykehus og 
andre helseaktører sammen i et sikret 
elektronisk nettverk. Det skulle derfor 
være unødvendig å fylle ut det samme 
skjema syv ganger med opplysninger som 
mottageren allerede har. Men for noen 
aktører, for eksempel NAV, fungerer ikke 
dette. De har tilgang til systemet, men har 
ikke fått oppgradert sine egne systemer slik 
at de er kompatible med resten. Det har 
ført til at tusenvis av disketter må sendes 
med posten landet rundt. «Disketter!» 
Sier Chaffey «Unge mennesker i dag vet 
vel knapt hva det er.» Og det er ikke fordi 
folk i NAV er dummere og treigere enn 
andre.» Håndtering av kompleksitet er 
vanskelig i mange sektorer, ta for eksempel 
bygge - og anleggsindustrien; alle har sin 
egen terminologi, det er et vell av skjema 
der samme informasjon legges inn.  
25–30% av byggekostnadene skyldes 
oppsplitting av prosesser og dårlig 
kommunikasjon.

Han sier: «Selvfølgelig må vi ha en åpen 
diskusjon om de etiske problemstillinger som 
reises, men leger og sykepleiere som i følge 
Dagens Næringsliv bruker 25% av tiden til 
å lete etter journaler, pasienter og hverandre, 
er ikke en teknologisk utfordring, men 
derimot et spørsmål om ledelsen er villig til å 
ta i bruk en allerede eksisterende teknologi».

Myndigheten slår fast at vi trenger flere 
hender og de anslår av vi mangler 40.000 
helsepersonell fordi vi får en eldrebølge og 
fordi vi ønsker bedre helsetjenester. I så fall 
må svært mange velge slike utdanninger. 
Paul Chaffey undrer seg over hvor vi skal 

ta dem fra? Fra hvilke andre deler av 
arbeidsmarkedet? En kan jo omskolere 
industriarbeidere eller bønder, eller vi kan 
ta dem fra varehandelen, fra kunnskaps-
baserte tjenester som juss, realfag eller 
samfunnsvitere? Noen sektorer er svært 
viktig, som olje, gass og sjømat, de kan 
vi ikke røre, og de sysselsetter heller ikke 
så mange. Hva med Telenor, landets 
6. største selskap, men det er nesten ingen 
som jobber her heller. Har vi da nok 
mennesker? Nei, mener han, vi må 
samarbeide slik at ikke alle må eie 
kompetanse selv. 

Kan i så fall teknologi hjelpe oss? 
Det rare med teknologi er at vi diskuterer 
en ting om gangen, men teknologi er 
mange ting. Teknologi kan hjelpe oss med: 

•  Samhandling, 
•  Hjelpemidler i hverdagen 
•  Kunnskapsdeling og læring
•  Kommunikasjon og omdømmebygging

Ulike hjelpemidler i institusjon og hjemme 
er under stadig utprøving. Spesielt er Japan 
kommet langt her, de har en eldrebølge 
som er mye større enn vår. Nye hjelpe-
midler kan være gode, men det er ofte lang 
vei fram til dem som trenger det og 
kompetansen er lav. Dessuten er det få 
eller ingen som har oversikt over hvilke 
hjelpemidler som finnes. 

Sosiale medier drevet av og for pasient-
grupper på Facebook. Noen steder legger 
folk hele sin historie på nettet, også hvilke 
hjelpemidler som fungerer, de finner 
likesinnede og kompetente fagfolk. 
En kunne rekruttere og skape entusiasme 
blant unge på denne måten.
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«Hvordan kan en dele kunnskap? 
Kan en gjøre nye ting?» spør Paul Chaffey. 
Han forteller at Universitetet i Cambridge 
har lagt ut alle forelesningene på nettet 
gratis. Norske universitet kommer til etter 
hvert. Det er en måte norske kommuner 
kan lære av andre og dele kunnskapene. 
Slikt vil kreve innvesteringer, men en kan 
komme langt. Han forteller også om 
norske lærere som har et eget nettsted 
«Del og bruk». Del det du har - bruk det 
du får. Her kan alle snakke med hverandre 
og dele kunnskap. «Hvordan er det i 
helsesektoren, bruker de slikt verktøy?» 
spør Paul Chaffey. 

Er det mulig å få til smartere ressurs-
bruk gjennom innovasjon? Nye virksom-
hetsmodeller? Vi har eksempler fra olje 
og – gassindustrien, her har en brukt mye 
ressurser på innovasjon. De har flyttet 
pengene fra de store produksjonsanleggene 
til teknologi som kan fjernstyres. Et annet 
eksempel er Telefonkatalogen. 

Miljøbevegelsen fikk gjennomslag for at en 
ikke skal ha det på døren. Her har en alt på 
nettet. I tillegg til nummeret en søker får 
en svar på en masse ting en ikke visste en 
lurte på. 

Men en kan kanskje ikke gjøre dette i 
helse – og omsorgssektoren? Hva med 

Helsesjekk på kjøpesenteret? 
Minuteclinic, finnes i USA blant annet. 
Eller utvikling av en liten ultralydmaskin, 
den kan helsepersonell flytte ut fra 
sykehuset til der folk bor. I dag er en 
organisert der dataserveren står, men må 
alle må være på samme plassen? Internett 
og billigere utstyr gjør det mulig. Hva med 
A-phone med ultralyd? Etisk setter det 
mange spørsmålstegn, med det er 
teknologisk mulig. Paul Chaffey avslutter 
med følgende: «En kan selvfølgelig si at dette 
liker vi ikke, men det kommer likevel. 
Spørsmålet er om en ikke bør ta en ansvarlig 
rolle i stedet for å skyve det unna?» 

Chris Alexander Henriksen, keybord og Heidi Svaem, trekkspill.
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Kanskje. Foto: Wenche Jensen.
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