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Innovasjon i omsorg NOU 2011:11 - Høringssvar fra Norsk helse og 
velferdsforum ( NHV) 
 
 
Utvalget som har utarbeidet NOU 2011:11 ble oppnevnt i statsråd 26. juni 2009 med Kåre 
Hagen som leder. Utvalget har ofte blitt omtalt som ”Hagen-utvalget”. Norsk helse og 
velferdsforum ved hovedstyret representerer ulike fylkeslag og ønsker å komme med følgende 
momenter: 
 
Sammendrag: 
Norsk helse og velferdsforum slutter seg til de overordnede strategier for utvikling av 
omsorgstjenesten som utredningen legger opp til. Det er helt nødvendig med nytenkning og 
innovasjonssatsning i kommunesektoren for å kunne møte framtidens omsorgsutfordringer. 
Utredningen mangler imidlertid en analyse av hvilke faglige, organisatoriske og økonomiske 
virkemidler som må til for at denne større nødvendige omleggingen til en innovativ  
kommunepraksis kan initieres og gjennomføres. Oppfølgingen av NOU’en vil kreve tverretatlig 
koordinering og prioritering både på nasjonalt og kommunalt plan, et arbeid som NHV gjerne vil 
bidra med for å sikre gode innovative løsninger i forhold til fremtidens omsorgsbehov for alle 
brukergrupper. 
 
Høringsinnspillene er oppsummert ut fra de 5 hovedtema som i høringsbrevet: 

”Næromsorg” - den andre samhandlingsreformen 

• Det er behov for tettere samarbeid mellom fagpersoner i kommunene, pårørende og 
frivillige organisasjoner.  

• De kommuner som velger å arbeide systematisk og framtidsrettet med innovasjon og 
medborgerskap bør prioriteres ift kompetansebygging 

 

”Nye rom” – framtidas boligløsninger og nærmiljø  



 
• Det bør fra statlig hold gis utviklingsmidler til tverretatlige, tverrsektorielle møteplasser,  

samarbeidsprosjekt og til piloter som kan prøve ut ulike løsninger.  
• Viktig at eventuelle krav om tilrettelegging for bruk av velferdsteknologi og 

smarthusløsninger i offentlig bygg følges opp med midler til finansiering. 
 

”Teknoplan 2015”  – teknologistøtte til omsorg 

• Det må utvikles felles nasjonale standarder rundt infrastruktur og 
kommunikasjonsplattformer. 

• Helsemyndighetene bør vurdere å bruke ulike nettverk ( eks K10-samarbeidet)  til å 
drøfte standardisering i forhold til kommunikasjonsløsninger 

• Det bør utvikles en nasjonal oversikt over mulige virkemidler, støtteordninger og andre 
incentiver for å øke bruk av velferdsteknologi. 

 

Nasjonalt program for kommunal innovasjon 

• Det bør avsettes øremerkede midler til innovasjonskompetanse og  
innovasjonsprosesser i kommuner. 

• Det bør tilrettelegges for kompetansebygging innen praksisnær forskning i samarbeid 
med kommuner, helseforetak og universiteter.  

• Forskningsrådet må gis mandat til å lage krav til fagplan for forskning i helse- og 
omsorgstjenesten.  

• Vertskommuner for universiteter bør få status som universitetskommuner med et 
regionalt forsknings- og utviklingsansvar, og med tilhørende finansiering. 

 

Omsorgsfeltet som næring 

• Det er behov for øremerkede midler til tverrsektorielle møteplasser og 
samarbeidsprosjekt om produktutvikling. 
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Kari Skive Stuvøy 
Leder Norsk helse og velferdsforum 
 


