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NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg - høring 
 
 
Det vises til Deres ref 201102850-/SB. 
 
Ovennevnte høring ble behandlet av kommunestyret i møte 07.11.2011, sak 111/11 og 
kommunestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 
Norge står overfor krevende omsorgsutfordringer de neste tiårene knyttet til et økende antall 
eldre, nye brukergrupper og knapphet på helse- og sosialpersonell og frivillige omsorgsytere. 
Horten kommune slutter seg i hovedsak til de anbefalinger (1-5) som fremkommer i NOU 
2011:11, men med noen merknader; 
 
Kapittel 5.7 En moderne pårørendepolitikk 
Det er positivt at det settes fokus på de pårørendes rolle, og at pårørende betraktes som en ressurs. De 
er viktig at en ny pårørendepolitikk også følges opp med klart definerte rettigheter. Utredningen peker i 
denne sammenheng på pårørendes behov for opplæring, støtte, veiledning, avlastning, økonomisk 
trygghet og behov for permisjon. Jo flere av disse behovene de pårørende får dekket, jo større mulighet 
har de pårørende til å kunne ivareta den omsorgsrollen som utredningen legger opp til. 
 
Kapittel 6 Nye rom 
Utredningen tar opp en stor og viktig utfordring i forhold til fremtidig utvikling av boligløsninger og 
alternativer og supplement til sykehjem. Nye boligløsninger for omsorgsbehov hvor den enkelte har sitt 
private hjem, med tilrettelagt fellesarealer og der base med omsorgstjenestene er en integrert del, ser vi 
allerede i dag etterspørsel på. Dette bør bli et viktig tiltak i omsorgstrappen.  Den enkelte gis mulighet til å 
kunne bo i egen bolig lenger og presset på sykehjemsplass avdempes. 
 
Kapitel 7 Teknologistøtte til omsorg 
Horten kommune ser at bruk av omsorgsteknologier kan gi uønskede konsekvenser. Det er fare for at 
teknologibruk kan gi økt ensomhet dersom det medfører at menneskelig kontakt reduseres. Dersom man 
ikke mestrer eller forstår løsningene kan man føle seg fremmedgjort i eget liv, eller i egen bolig.  
Hensikten med å bruke omsorgsteknologi må være å gi en bedre og mer målrettet omsorg. Bruk av 
teknologi knyttet til kropp eller hjem må være frivillig. Brukermedvirkning og medbestemmelse må være 
grunnlaget i tjenesteutviklingen. Horten kommune mener at det trengs kontinuerlig vurdering av hva som 
er klok teknologibruk for den enkelte og for omsorgstjenestene. 
 
Personvernet trues når det blir for mange ulike registreringer av samme person, når store datamengder 
skal sendes og lagres, og når flere skal ha tilgang til sensitiv personinformasjon.  
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For å ta hensyn til personvernet ved bruk av omsorgsteknologi, mener Horten kommune at det trengs 
gode rutiner for hva slags registreringer som skal tillates, i hvilket omfang, samt kjøreregler for forsvarlig 
håndtering av store sensitive datamengder. 
Videre er vi av den oppfatning at det er et klart behov for lovregulering av bruk av blant annen 
sporingsteknologi som kan utgjøre et inngrep i den enkeltes privatliv og personvern. Konsekvensene av 
manglende lovregulering er at en stor del av de teknologiske mulighetene som finnes i dag ikke kan 
benyttes innen offentlig helse og omsorg. 
 
Horten kommune mener derfor at det blir viktig å gjennomføre en konsekvensvurdering for personvern 
ved anskaffelser av omsorgsteknologi. Dette innebærer bl.a. en vurdering av loggsystemer, lagrings- og 
sletterutiner, muligheter og begrensninger for fjernstyring. 
 
En del omsorgstrengende har nedsatt eller manglende samtykkekompetanse. Ofte er man redd for å ta i 
bruk nye løsninger til disse pasientene. For å kunne møte denne voksende gruppens behov og ønsker, 
foreslås det å innføre en frivillig ordning for alle over 65 år der man forespør om samtykke til bruk av 
omsorgsteknologi. Slik kan man før personen eventuelt får redusert samtykkekompetanse, ha visshet om 
hvilket standpunkt vedkommende har til bruk av utvalgte teknologier.  
 
Kapittel 9 Ny næring 
Utvalget foreslår at Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet tar initiativ til 
å etablere en egen eksportstiftelse for omsorgstjenester. Det vises til at Riksrevisjonen tidligere har 
påpekt at stiftelser med nær tilknytning til det offentlige i en del tilfeller er lite forenlig med 
selvstendighetskravet i stiftelsesloven, jf. Dokument nr. 3:6 (1998-1999). I St.meld. nr. 35 (1991-1992) 
heter det at stiftelsesformen ikke bør nyttes når staten har styringsinteresser av innholdsmessig karakter i 
virksomheten eller er innstilt på å ta et langsiktig økonomisk ansvar for virksomheten. Det bør derfor 
gjøres en grundig vurdering av om stiftelsesformen er egnet organisasjonsform for den foreslåtte 
eksportstiftelsen. 
Utvalget peker på at individmarkedet for omsorgstjenester og omsorgsprodukter vil vokse sterkt i årene 
som kommer. Det foreslås tiltak for å tydeliggjøre og øke etterspørselen fra dette markedet. Horten 
kommune mener det offentlige har en viktig rolle når gjelder folkeopplysning og nøytral 
informasjonsvirksomhet, men det kan ikke være det offentliges oppgave å skape et behov. Dette må ligge 
til det private næringslivs rolle. 
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