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HØRINGSUTTALELSE FRA HØGSKOLEN I ÅLESUND - NOU 2011:11 INNOVASJON I
OMSORG

Høgskolen i Ålesund takker for muligheten til å gi våre synspunkter på NOU 2011:11, en utredning som
gir viktige innspill på policy i forhold til de krevende omsorgsutfordringene som samfunnet står overfor
de neste tiårene.

Høgskolen i Ålesund mener at det nå er tidspunktet for å løfte fram kommunen som arena for forskning.
Store utdanninger ved høgskolene, som sykepleierutdanningen, har et svært relevant fagmiljø for slik
forskning. Det kan blant annet skje gjennom kunnskapsutvikling og faglig utvikling knyttet til at de
kommunale omsorgstjenestene, som er en sentral arena for praksisstudier i utdanningene.

Høgskolen i Ålesund er enig i de sentrale utfordringene som er påpekt i utredningen. Spesielt vil
Høgskolen trekke fram det helsefremmende perspektivet, med fokus på forebygging og tilrettelegging.

Høgskolen i Ålesund har følgende konkrete kommentarer til forslag nr 1, 2 og 4:

Forsla nr 1—Næromsor —den andre samhandlin sreformen
Høgskolen gir vår tilslutning til og understreker viktigheten av en moderne pårørendepolitikk, der
pårørendeperspektivet gis spesiell fokus i forhold til framtidige omsorgsutfordringer. Innenfor den
foreslåtte satsingen på kunnskapsutvikling og forskning må pårørendeperspektivet vektlegges.

Forsla nr 2 —"Tekno lan 2015" —teknolo istøtte til omsor
Høgskolen er positiv til økt bruk av teknologi innenfor omsorgstjenestene, men mener at denne bruken
må møtes med en sunn skepsis. Overvåkning av mennesker kan aldri bli det samme som overvåkning av
maskiner. Økt bruk av overvåkning forutsetter et økt kompetansebehov hos pleie- og omsorgspersonell.
Bruk av teknologi må være basert på brukerbehov, og så langt som mulig være brukerstyrt.

Det er både juridiske og etiske sider som må grundig vurderes, noe som også utredningen legger opp til.
Overvåking av demente ved hjelp av GPS er en dagsaktuell problemstilling, og Høgskolen påpeker at det
er en rekke etiske, praktiske og organisatoriske forutsetninger som må avklares i den forbindelse. Faglig
personell ved utdanningsinstitusjonene må spille en sentral rolle når premisser for slik utprøving av
teknologi blir lagt.

Høgskolen mener at en økt teknologisatsing må understøttes av en satsing på kompetanseoppbygging for
aktuelt personell. Høgskolen ser for oss å kunne utvikle en tverrfaglig videreutdanning, samt emner på
mastergradsnivå, basert på høgskolens kompetanse på relevant helse- og velferdsteknologi. I en slik
videreutdanning vil simulering, som er et av Høgskolens varemerker, nyttes som pedagogisk metode.
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Forsla nr 4 - Et nas'onalt ro ram for kommunal innovas'on i omsor
Høgskolen er positiv til forslaget som her skisseres, men ser gjeme at midler til utvikling av
kunnskapsgrunnlaget for kommunale omsorgstjenester blir gitt som øremerkede bevilgninger. Høgskolen
støtter videre forslaget om et trepartsamarbeid mellom en praksisaktør, en kommune og en tredje part fra
sivilsamfunn, næringsliv og forskning. Vårt synspunkt er at forskningsaktører, som høgskoler og
universitet, må være representert for å sikre den lokale kunnskapsutviklingen som en innovativ
samarbeidspartner for kommunene.
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