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Høring - NOU 2011:11Innovasjon i omsorg

Innledning

Vi viser til brev av 22. juli 2011 fra Helse- og omsorgsdepartementet.

De regionalehelseforetakeneog Spekterhar samarbeidetom en uttalelsesom i hovedsaker lik.

Uttalelse:

Vi vil berømme arbeidet som er gjort gjennom utvalgetshovedperspektiverfor å sette omsorgssektoren
på dagsorden på en ny måte.Vi mener det vil kunne bidra til å øke forståelsenog nødvendighetenav
behovet for innovasjon og fornyelsei hele omsorgssektoren.En økt satsningpå innovasjoni sektoren
kan også bidra til å bedre de rekrutteringsutfordringenesom sektoren står og sektorens anseelse.
Utvalget fremmer fem forslagsom vi vil kommentere i det etterfølgende:

(1)Utvalgetpeker på at den første samhandlingsrefortnenhar hovedfokus på en bedre ressursutnyttelsei
den kommunalehelse- og omsorgstjenesteneshelsefagligeog medisinskesamarbeidmed
spesialisthelsetjenesten.Utvalgetintroduserer "Næromsorg" som den andre samhandlingsreformenhvor
det dreier seg om å mobilisereog sette samspillomkring familien,det sosialenettverket og
lokalsamfunneti sentrum. Vi mener dette perspektivetkan ha mye for seg,men at vi nå særligmå fokus
på hovedutfordringeneknyttet til samhandlingsreformensom skalimplementeresfra 1. januar2012.

Vi mener at utfordringene i denne reformen og innovasjoni sektoren må ses i sammenhengmed ny
organisering,pasientflytog ut fra pasientensbehov. Vi deler det hovedsyn som fremkommeri St. meld.
nr. 47 (Samhandlingsreformen)og hvor samhandlingsutfordringnr. 1 beskrivespå følgendemåte:

'Mangepasienterogbrukerei helse-ogomsowtjenestenharbehovfor koordinertetjenesteri denforstandat tjenestene
leveresfra uliketjenestestederogofteogsåoverenkortereellerlengretidsperiode.Deteri dagfå.rystemersomerrettetinn
mothelheteni detjenestersomskalsvareitåpasientenesbehovfor koordinertetjenester.Derimotharvimangeisystemer
somerrettetinnmotdeulikedeltjenestene,herunderoppdelingeri ulikeorganisatoriskeenheter,separaterettighets-,
finansierings-ogIKT-rystemer.I tilleggerdetslikat deterulikforståelseavhvasomermåletfor tjenesten.Storedelerav
ipesialisthelsetjenestenerbådei sinorganiseringogsinfunk.jon,pregetavatmåletermedisinskhelbredelse.
Kommunehelsetjenestenharderimotetlangtstorrefokuspåpasientensfunksjonsnivåogpasientensmestringsevne.For
pasienten/brukerenerdetenglensidigavhengighetmellomdetomålformuleringene.Menforskjelleni målforståelsekan
likevelbidratilsamhandlingsproblemer,jOrdidetpåvirkerkommunikasjonenoghvilkeproblemstillingersomvektlegges.
Selvomdetgjennomdesisteåreneharværtjobbetmedmangetiltakfor å bedrehelse-ogomsorgstjenestenssamhandling,er



fremdelestilbakemeldingenefrapasienterogbrukereat samhandlingenofteerdårligogatkanskjedetteerdenstørste
irfordringensomhelse-ogomsorgstjenestenstårovecor.Dårligekoordinertetjenesterber ogsådarligogliteeffektiv
ressursbruk."

Vi mener det er en grunnleggendesvakheti utredningen at omsorgssektoreni for sterk grad blir sett på
som en isolert sektor hvor samspillsutfordringeneblir nedprioritert.Vi mener det er nødvendigå ta
utgangspunkti utfordringene som liggertil grunn for samhandlingsreformennår vi skal se på innovasjon
i omsorg og at det må leggestil rette for god samhandlingmellom spesialisthelsetjenestenog
omsorgstjenesten.Vi tror det vil liggestore samfunnsmessigegevinsteri å utviklemer helhetlige
løsningerpå tvers av nivåenei helse- og omsorgssektoren.Innovasjon vil kunne være et viktig
virkemiddeli denne sammenhengen,

Utvalgetfremmer forslagetom "Teknoplan 2015" som går på teknologistøttetil omsorgsektoren.Vi
støtter tankene om omsorgstjenestenhar et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi
og utvikleny på dette området. Også her ser vi behovet et tett samspillmellom helseforetakeneog
sykehjemog hjemmebehandling.Det foregårrask utviklingmed større grad av hjemmebehandlingpå en
rekke områder, f. eks i behandlingav diabetesog kols-pasienter.Det er illustrerendeat et av de største
innovasjonsprosjektenei Helse Sør- Øst dreier som samspillog samordningmellomhelseforetakog en
seriemed sykehjemog hjemmebehandling.I planarbeidetmed et nytt sykehusi Østfold vil også
samspilletmed og behovet nye organisatoriskeløsningeri relasjon til omsorgssektorenstå meget
sentralt.

Utvalget skissererspennende tanker om framtidasboligløsninger.Vi støtter de perspektiverutvalget
presenterer på behovet for høy bostandard og utviklingenav nytt tjenestetilbudmed et mangfoldav
løsninger.

Utvalget fremmer forslagetom et nasjonaltprogram for kommunal innovasjoni omsorg.Vi deler det
hovedsyn at det er behov for en insentivstruktursom fremmer innovasjon og nyskapinginnen
omsorgssektoren.Vi støtter det syn at det er et sterkt behov for å øke forsknings-og
innovasjonsinnsatseninnen omsorgssektorensom har et driftsbudsjettpå nærmere80 milliarderkroner
og under 2 promille til kunnskapsutviklingog forsknings-og innovasjonsarbeid(s. 19 i utredningen).
Utvalget foreslårvidere at det i en periode fram til 2020etableresen opptrappingsplanhvor det tilføres
statligemidler for å utvikle tjenestenskunnskapsgrunnlag.

Utvalget foreslårblant annet å etablereet nytt nasjonalt sekretariatfor innovasjoni kommunesektoren
(NISO). Istedenfor å byggeopp nye strukturer bør det vurderes å byggesatsningeninnen omsorg på de
etablerteaktørene som Innovasjon Norge, InnoMed og Forskningsrådet.I dag finansiererallede tre
institusjoneneen rekke innovasjonsprosjekteri samspillmellom helsesektorenog omsorgssektoren.
Det er viktigat prioriteringeninnen omsorg blir tydelig,samtidigsom eksisterendekompetanse i disse
institusjonenebenyttes og nødvendig samhandlingog koordineringmed spesialisthelsetjenestenivaretas.
Vi mener det vil ta lang tid å byggeopp kompetansen i alternativestrukturer. Det vilviderevære
samfunnsøkonomiskurasjoneltå byggeopp alternativestrukturer fra bunnen av.

Det bør byggesvidere på omsorgsforskningeni de fem regionalesentrene som er etablert,men
Forskningsrådetsfunksjoni det norske forsknings-og innovasjonssystemettilsierat de bør ha en sentral
rolle.

Vi stilleross ellersspørrende tilvidereutviklingav den nasjonalefunksjonenved Senter for
omsorgsforskningpå Gjøvikuten forutgåendeevaluering.I prinsippet bør flereinstitusjonerinviterestil
deltakelseog kunne vurderes ut fra hvem som har best forutsetningdersom en nasjonalfunksjon skal
styrkesog videreutvikles.
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(5)Utvalgetser store potensialeri omsorgsfeltetsom næring.Vi deler dette syn og vil peke på helse-og
omsorgssektorensamletkan gi spennende muligheterfor utviklingenav ny kunnskapsbasertnæringi
Norge. Her bør den viderevurdering av utvalgetsforslagsees i sammenhengmed næringsministerens
bebudede satsingpå helseindustrienfra 2013 som et nytt vekstornråde..
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