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SVAR - HØRING- NOU 2011:11 INNOVASJON I OMSORG 
 
Det vises til høringsbrev brev fra Helse- og omsorgsdepartementet den 22.07.2011. Høringen gjelder 
NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. 

 
Utvalgets oppgave var å utrede nye innovative løsninger for å møte fremtidens omsorgsutfordringer.  
Mandatet var å: 

• Vurdere mulighetene for produktutvikling, næringsutvikling og eksport som konsekvens av 
samarbeid mellom næringsliv og offentlig sektor 

• Vurdere de etiske sidene ved forslag de legger frem og de konsekvenser utvalgets forslag vil ha 
for den enkeltes personvern (varsling og overvåkningsteknologi) 

• Gjennomgå og systematisere de ulike boformene til pleie og omsorgsformål for å kunne 
standardisere betegnelsene 

Leveransen for arbeidet fremkommer i NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. 
 
Drammen kommunes kommentarer 
Drammen kommune har valgt å organisere tilbakemeldingen gjennom en generell del og en del som 
konkret omfatter samhandlingsreformen. Denne reformen vil ha stor betydning for hvordan 
kommunen innretter sine tjenester i årene fremover, også med tanke på velferdsteknologiske løsninger. 
 
Generelt 
Det har i flere år vært pekt på behovet for økt fokus på velferdsteknologi1 for å utvikle et godt 
helsetjenestetilbud i alle livsfaser. Det har også vært et økende ønske om å få utarbeidet en nasjonal 
strategi for utvikling og innføring av velferdsteknologi (bl.a Teknologirådets rapport 2009:1). 
Drammen kommune har gjennom de senere år gjort seg en del erfaringer på både utvikling og 
innføring av elektronisk samhandlingsverktøy. Vi har i den sammenheng fulgt arbeidet som er gjort 
fra nasjonalt hold. Drammen kommune synes utredningen er overordnet og således ikke vanskelig å 
slutte seg til. De fem innsatsområder som legges frem er viktige diskusjonspunkter fremover i arbeidet 

                                                 
1 Vi inkluderer både det som omtales som omsorgsteknologi og velferdsteknologi i velferdsteknologibegrepet 



 
 

  

med velferdsteknologi. Samtidig synes vi NOU 2011: 11 i blir for generell og i mindre grad reflekterer 
rundt teknologibruk i kommunene. Med en tittel ”innovasjon i omsorg skapes det en forventning til 
innovativ tenkning og drøftelser. Drammen kommune synes ikke dokumentet gjenspeiler dette. 
 
Norske kommuner er mangfoldig på mange områder; også med hensyn til synet på innføring av 
teknologi som verktøy for bedre helsetjenester. På samme vis kunne vi ønsket et fokus i arbeidet på 
hvordan operasjonalisere verdiene, slik de uttrykkes i meldingen, for å ta velferdsteknologien i bruk. 
Erfaringer fra nasjonalt hold, men også fra kommunesektoren er at en stor utfordring ligger i 
overgangen fra prosjekt til ordinær drift. Hvordan få velferdsteknologi innført som en del av 
tjenestetilbudet? I denne sammenheng kan et element være å få kunnskap om hvilke grupper som har 
behov for hvilken type teknologi, og til hvilken tid i behandlingsforløpet. Slike problemstillinger blir i 
liten grad problematisert og diskutert i utredningen. 
 
Iverksettelse av samhandlingsreformen 
Gjennom iverksettelse og gjennomføring av samhandlingsreformen vil kommunen få et økt ansvar for 
pasienter på et tidligere stadium i behandlingsforløpet enn tilfellet er i dag. Reformen vil trolig føre til 
at kommunen i større grad får ansvar for behandling av pasienter med kroniske sykdommer. Videre 
legges det opp til at det skal bli færre sykehusinnleggelser som vil medføre andre innretninger for 
tjenesteilbudet.   
 
Samhandlingsreformen skal iverksettes i 2012. Både i stortingsmelding nr 47 “samhandlingsreformen” 
og i omtalen av denne, fremheves det at reformen ikke kan bli vellykket uten bruk av teknologi. 
Helsedepartementet arbeider nå med en stortingsmelding om helsetjenester i en digital hverdag som 
legges frem i løpet av våren. Denne meldingen vil bygge videre på samhandlingsreformens 
(helsepolitikken generelt) grunnidé om en helhetlig helse- og omsorgstjeneste for pasienten. 

Drammen kommune ser det som viktig at i videre arbeid med velferdsteknologi at problemstillinger 
knyttet til ibruktagning adressers og drøftes mer inngående. Dette gjelder både med hensyn til 
organisering av tjenester internt i en organisasjon/virksomhet, men også problematisere hvordan 
organisere og rollefordele et nasjonalt arbeid på feltet. 
 
Drammen kommune ønsker at nasjonale helsemyndigheter vil stimulere til samarbeid med fagsentre 
og høyskole/universitetsmiljø om velferdsteknologi hvor kommuner kan samarbeide og diskutere gode 
og dårlige løsningsforslag og modeller til nye og innovative løsninger. 
 
Drammen kommune ser frem til HODs videre arbeid med både eHelse generelt og velferdsteknologi 
mer spesielt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Eva Milde Grunwald 
Helse- og sosialdirektør 
Drammen kommune 


