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Høring - NOU 2011:11 - Innovasjon i omsorg 
 
Det vises til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 22. juli 2011 med vedlegg. 
 
Hagenutvalget gjør rede for framtidas omsorgsutfordringer og peker på at disse ikke kan løses 
bare av helse- og sosialsektoren ved hjelp av mer fagpersonell, flere institusjoner og nye 
hjelpeordninger. Med grunnlag i et offentlig ansvar, må de fleste samfunnssektorer bidra til å 
utvikle nye fellesskapsløsninger som er tilpasset nye behov og tilgjengelige ressurser.  Det blir 
avgjørende å utvikle nye former for frivillig engasjement fra familie og lokalsamfunn, basert på 
samvirke mellom det offentlige og sivilsamfunnet. 

 
Utvalget peker videre på at den kommunale omsorgstjenesten ikke lenger er ensbetydende 
med eldreomsorg, men at antallet brukere under 67 år snart er tredoblet. Det understrekes at 
utviklingen framover ikke bare blir drevet av aldring, men over tid også av det som foregår 
mellom spesialisthelsetjeneste og familietjeneste, med brede samhandlingsfelt til begge sider, jf 
St.meld. nr. 47 (2008 – 2009).  

 
Arbeidsdepartementet (AD) vil bemerke at utviklingen når det gjelder yngre brukere tilsier at 
det lokale NAV-kontoret får en stadig viktigere rolle som tjenesteyter og samarbeidspartner 
overfor den kommunale omsorgstjenesten. Regjeringen har i tilknytning til Prop. 1 S (2011 – 
2012) lagt fram en jobbstrategi for funksjonshemmede med hovedvekt på å styrke 
arbeidsrettede tiltak overfor unge personer med nedsatt funksjonsevne. Et velfungerende 
dagligliv, herunder bosituasjon, er avgjørende for over tid å være i arbeid og utdanning. Etter 
vår vurdering er det viktig at dette perspektivet også reflekteres i det videre arbeidet med 
samhandlingsreformen. 

 
Utvalget peker videre på at innovasjon blir en av nøklene til å løse utfordringene helse- og 
sosialtjenestene i Norge står overfor i tida framover. Betydningen av innovasjon i kommunene 
understrekes særlig. Et viktig poeng i følge utvalget, er at ved innføringen av ny teknologi, 
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utgjør selve teknologien bare om lag 20 prosent av endringene som settes i verk. Det meste 
dreier seg om arbeidsformer og organisering. Utvalget peker særskilt på behovet for at 
kommunenes ansvar for velferdsteknologiske løsninger som en del av sitt tjenestetilbud 
tydeliggjøres i lov- og regelverk. AD er enig i behovet for en ryddig ansvarsdeling mellom 
Arbeids- og velferdsetaten, herunder hjelpemiddelsentralene og kommunene på dette området. 
AD understreker derfor behovet for en videre diskusjon om hjelpemiddelsentralenes rolle som 
ressurs- og kompetansesentra for kommunene når det gjelder oversikt og kompetanse når det 
gjelder velferdsteknologi.  

 
AD støtter intensjonen om at oppfølgingen av forslagene i NOU 2011:11 bør ses i sammenheng 
med oppfølgingen av Hjelpemiddelutvalgets arbeid, og vil særlig peke på Hagenutvalgets 
forslag om en harmonisering av egenbetalingsordninger, finansieringsordninger, og rettigheter 
til medisiner, tekniske hjelpemidler og bostøtte for alle. I NOU 2010:5 pekes det på at dagens 
ansvarsdeling kan skape uhensiktsmessige og uklare skiller mellom brukere med behov for 
hjelpemidler i og utenfor institusjon og mellom kortvarige og permanente behov for 
hjelpemidler.    

 
Utvalget er også inne på behovet for økt satsing på kompetanse, innovasjon og forskning, 
herunder å øke utdanningskapasiteten av ergoterapeuter. AD mener at også på dette området, 
bør forslagene i NOU 2010:5 og forslagene i NOU 2011:11 ses i sammenheng. I Prop. 1 S (2011 
– 2012) foreslås det at Regjeringen ved berørte departementer tar sikte på å vurdere nærmere 
hvordan man best kan legge til rette for en planmessig og koordinert satsing på kompetanse, 
forskning og innovasjon på hjelpemidler og velferdsteknologi.                                                                                

 
AD vil avslutningsvis bemerke at utvalget har gjort et omfattende og spennende arbeid med å 
sette innovasjon, ny teknologi og omsorgsutfordringer på den politiske dagsorden og legger til 
grunn vi vil bli trukket med i det videre arbeid med oppfølgingen av utredningen.  

 
AD vises til vedlagte brev fra Arbeids- og velferdsdirektoratet av 17.oktober. Vi har ingen 
merknader til de vurderinger som gjøres der. 
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