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Høring av NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg 

Vi viser til høringsbrev av 22. juli om Hagen-utvalgets utredning og innstilling om 
innovasjon i omsorg. Statens seniorråd har fulgt utvalgets arbeid med interesse og har 
hatt en grundig gjennomgang av utvalgets innstilling i to rådsmøter. Etter avtale har vi fått 
forlenget høringsfristen og sender nå vårt svar etter endelig behandling i rådsmøtet 8. 
desember. 

 

En ny måte å takle framtidens omsorgsutfordringer på 
Statens seniorråd er grunnleggende positiv til Hagen-utvalgets utredning og de fleste av 
forslagene som framkommer. På mange områder er det sammenfallende syn mellom vårt 
program, Seniorpolitiske utfordringer, og det som framkommer i utvalgets utredning. Vi er 
spesielt fornøyd med at mange av de synspunktene vi har fremmet over mange år – for 
eksempel hjemliggjøring av institusjonsomsorgen og ensartet betalingsordning for 
omsorgstjenester uavhengig av boform - er med i utvalgets innstilling.  

Vi har i likhet med Hagen-utvalget stor tro på at ny teknologi kan være med på å forbedre 
kvaliteten og styrke innsatsen innenfor både behandling og pleie- og omsorgsfeltet. 
Teknologien kan gi eldre nye muligheter til å leve et selvstendig liv, fortsette å bo i egen 
bolig og klare seg på egenhånd i dagliglivet. Teknologi vil imidlertid aldri kunne erstatte 
menneskelig omsorg, sosial kontakt og fysisk nærhet.  
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Utvalgets arbeid bygger på en bekymring for framtidas omsorgsutfordringer med en 
økende eldre befolkning og sannsynlig knapphet på arbeidskraft og ressurser innenfor 
omsorgssektoren. I de nærmeste 10 og 15 årene vil vi imidlertid ha et ”demografisk 
pusterom” der vi bør bruke tida til å forberede og planlegge for den sterke veksten som er 
forventet å inntreffe senere. Da er det viktig å tenke nytt, vurdere nye muligheter og 
utprøve og utvikle nye løsninger.   

Rådet støtter utvalgets ønske om å skape en ny og mer aktiv seniorpolitikk for alle 
samfunnsområder og arbeidet med å fortsette å bygge ned barrierer for 
funksjonshemmede. Vi ser også behov for at det utformes en ny og moderne 
pårørendepolitikk som bygger på likestilling mellom kjønn og partnerskap mellom bruker, 
nærstående og omsorgstjenesten.  

Vi vil først og fremst kommentere forslagene som framkommer i kapitlene Ny 
samhandling, Nye rom og Ny teknologistøtte, men også komme med noen avsluttende 
betraktninger om forskning og utvikling.  

 

Brukerinnflytelse og egenmestring – Ny samhandling  
Utvalget lanserer ”Den andre samhandlingsreformen”. Denne ”reformen” handler om å 
mobilisere ressurser i sivilsamfunnet og få til et godt samspill mellom den som trenger 
hjelp, den offentlige pleie- og omsorgstjenesten, pårørende og frivillig sektor. Samfunnets 
fellesskapsløsninger forutsetter at folk også tar ansvar for oppbygging og utforming av 
tjenestetilbudet – ikke bare opptrer som konsumenter av de ordningene og tjenestene som 
tilbys. 

Vi støtter de gode intensjonene i utvalgets forslag, der utgangspunktet er muligheten for 
selvbestemmelse for mennesker i en avhengighetssituasjon og alle medborgeres ansvar 
for å stille opp og å ta ansvar både for medmennesker og det samfunnet man lever i.  

 

Godt samspill mellom bruker, den offentlige pleie- og omsorgssektoren, pårørende 
og frivillig sektor 
Vi støtter utvalgets forslag om nye eier- og driftsformer som samvirkeforetak, brukerstyrte 
ordninger og sosialt entreprenørskap. Flesteparten av de brukerstyrte og 
samvirkeorganiserte tiltakene som finnes i dag, har sitt utløp i behov for å dekke yngre 
funksjonshemmede brukere.  Slike tiltak bør også kunne tas i bruk av eldre brukere.  

• Rådet mener at det bør utvikles gode støtteordninger i Husbanken som motiverer 
for ulike samvirkeordninger på boområdet – for eksempel privat initiativ til 
boenheter med fellesarealer.  

• Ordningen med brukerstyrt personlig assistent (BPA) bør gjøres mer tilgjengelig for 
eldre brukere. 

 

Vi støtter utvalgets forslag om nye arbeidsmetoder og faglige tilnærminger med større vekt 
på aktiv omsorg.  

Vi stiller oss positiv til de mange gode eksemplene på hverdagsrehabilitering og 
selvhjelpsgrupper som er skissert innenfor eldreomsorgen og som også kan gi kimen til 
innovasjon. Både ”hverdagsrehabilitering” med vekt på opptrening i hjemmet og 
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oppsøkende virksomhet for forebygging i stedet for å fortsette å heve terskelen for bare å 
hjelpe de som trenger det mest, og The Eden Alternative, der man arbeider med å 
hjemliggjøre rutinene i institusjonene, er spennende eksempler. Her er det viktig å lære av 
erfaring både fra inn- og utland, for så å vurdere hva man kan gjenbruke og videreutvikle i 
lokalsamfunnet eller i en omsorgsinstitusjon.  

• Rådet mener at det er spesielt viktig å vektlegge kultur og trivselstiltak. Slike tiltak 
må tilrettelegges også for de som ikke har mulighet til å oppsøke arrangementer på 
egenhånd.  

 

Kunst og kultur er også en del av den gode omsorgen og kan både forebygge sykdom og 
bidra til økt livskvalitet. Vi vil som utvalget spesielt peke på ”Den kulturelle spaserstokken” 
og ”Livsglede for eldre”. Vi mener at det er viktig å videreutvikle samarbeidet mellom 
kultur- og omsorgssektoren gjennom slike tiltak og sørge for at løftene i ”Kulturløftet II” blir 
fulgt opp med tilstrekkelig økonomiske midler. Vi vil i tillegg framheve frivilligsentralene 
som en viktig part i det lokale utviklingsarbeidet for en aktiv hverdag for de som trenger 
hjelp. 

 

Ny og moderne pårørendepolitikk. 

Vi mener det er nødvendig å sortere de ulike omsorgsrollene, slik at den intense men 
kortvarige, og den omfattende og langvarige omsorgsinnsatsen får et annet og uthevet 
fokus framfor den vanlige omsorgsrollen som de fleste vil ha i perioder av livet. De som 
utøver omfattende og langvarig omsorg må være sikret forutsigbarhet i form av avtaler om 
hjelp og avlastning, veiledning og opplæring.  

Rådet mener at det er viktig at arbeidstakere kan få mulighet til å utøve den omsorgen 
som i mange tilfeller er forventet og støtter derfor utvalgets forslag om endringer i dagens 
permisjonslovgivning. Dette er også en måte myndighetene kan vise at de faktisk 
anerkjenner og verdsetter familie- og næromsorg på.  

 

• Arbeidstakere bør få rett til tidsavgrenset permisjon med lønn/omsorgsdager for å 
yte nødvendig omsorg til familiemedlemmer.  

• De som mottar kommunal omsorgslønn må få en anstendig lønn som også gir 
rettigheter som ansatt mht. sykdom, ferie og lignende. 

 

 

Avtaler om partnerskap mellom offentlig og frivillig virksomhet må springe ut fra 
grasrota. 

Utvalget foreslår en nasjonal overenskomst og lokale avtaler om partnerskap mellom 
offentlig og frivillig virksomhet på omsorgsområdet. Vi mener at slike lokale avtaler må 
springe ut fra de som i praksis jobber med frivillighet i kommunene og nærmiljøet. Et godt 
utgangspunkt for lokale avtaler er frivilligsentralene og organisasjoner som er aktive i 
lokalsamfunnet.  
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• I den grad det er behov for nasjonal innsats og samordning, anbefaler vi at det 

opprettes et nasjonalt ressurssenter for å veilede kommuner og organisasjoner. Et 
slikt ressurssenter bør i tilfelle etableres innenfor allerede etablerte institusjoner på 
nasjonalt plan. 

  

 

En felles pårørendeorganisasjon må springe ut fra pårørende selv og deres 
organisasjoner.  

Utvalget foreslår at sentrale myndigheter skal ta initiativ for å få på plass en sentral 
pårørendeorganisasjon.  

• En felles pårørendeorganisasjon må springe ut fra pårørende selv og deres 
organisasjoner. Pårørende til eldre omsorgstrengende har vanligvis ikke organisert 
seg. Her kan kommunene ta initiativ og være pådrivere til felles møter og 
likemannsarbeid på det lokale plan.  

 

Arkitektur og nye boformer – Nye rom 
Statens seniorråd har i flere perioder arbeidet for at alle skal ha mulighet til å bo i egen 
bolig og leve et aktivt, selvstendig og meningsfylt liv så lenge som mulig. Tjenestene fra 
kommunen må gis uavhengig av bosted.  

Vi slutter oss til synspunktene til utvalget om at en videreutvikling og utprøving av 
teknologiske løsninger vil gjøre det mulig for flere å bo hjemme lenger. Ved hjelp av 
teknologi kan ulykker forebygges, hjelp tilkalles og tilsyn foregå på mer effektive måter 
uten at det går utover sikkerheten og den enkeltes behov. For tjenesteyterne kan 
teknologiske løsninger frigi ressurser slik at menneskelig omsorg kan settes inn der det er 
nødvendig med menneskelig nærhet og omsorg.  

 

Alle har ansvar for å tilrettelegge egen bolig, men stimulerings- og støttetiltak er 
nødvendig.  

Utvalget foreslår en del tiltak for å stimulere til at folk tilrettelegger boligen for eldre år. Vi 
støtter alle disse forslagene.  

• Rådet vil spesielt påpeke behovet for en kommunal veiledningstjeneste i samarbeid 
med Husbanken og NAV, der eldre kan få veiledning om råd for ombygging og 
enkle grep de kan benytte for å gjøre boligen mer egnet. Det er viktig at det gis god 
informasjon om at en veiledningstjeneste finnes, slik at folk benytter den.  

• Rådet støtter også utvalgets forslag om flere økonomiske stimuleringstiltak som 
tilskudd fra Husbanken, skattefradrag og boligsparing for eldre.  

• Det er i tillegg viktig å få på plass ordninger for eldre med svakere økonomi, slik at 
de også får muligheten til å gjøre boligen god å bli gammel i.  

• Rådet vil sterkt understreke behovet for at Husbanken får bedre og mer 
hensiktsmessige ordninger for installering av heis i gamle boligblokker.  
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Tilgjengelighet og trygghet må være det bærende prinsippet for boligpolitikken. 

Som utvalget påpeker, er livsløpsstandard og gode tekniske løsninger nødvendige, men 
ikke alltid tilstrekkelige tiltak for at folk skal bo hjemme i egen bolig. Statens seniorråd vil 
derfor understreke at også faktorer som opplevelse av trygghet, nærhet til service- og 
tjenesteapparat og mulighet for å ivareta sosiale nettverk er viktig for en god alderdom. 
 

• Rådet er enig i at nye omsorgsboliger bør bygges i nærheten av et 
kommunesentrum og at kommunene i sin arealplanlegging må ta mer hensyn til 
omsorgsfeltet. 

• Rådet vil påpeke at kommunene har en pådriverrolle for å øke tilgjengeligheten 
både for de boliger som allerede er bygd og for nye boliger. Kommunen må derfor 
samarbeide aktivt med utbyggere for å få til gode løsninger og følge dette opp med 
gode kontrollordninger og restriktiv dispensasjonspraksis.  

 

Hjemliggjøring av institusjonene 

Utvalget trekker fram en trend der skillene mellom sykehjem og omsorgsboliger blir 
mindre. De peker på mange gode eksempler på hvordan sykehjem og omsorgsboliger 
etter god planlegging blir integrert i nærmiljøet, både ved at bygget er plassert midt i 
sentrum, men også ved at fellesarealer også er arealer som resten av lokalsamfunnet kan 
benytte for eksempel til kulturaktiviteter, trimgrupper o.a.  Vi er helt enig med utvalget i at 
alle skal føle seg hjemme selv om man bor på et sykehjem.  

• Rådet støtter prinsippet om hjemliggjøring og små enheter i institusjonene. 
 

Hjemliggjøring innebærer, som utvalget påpeker, også små enheter. Utredningen 
framhever også ønske om et faglig og organisatorisk skille mellom helsetjenester og 
matservering, kulturaktiviteter og andre servicetjenester og at dette gir mulighet til å bringe 
flere yrkesgrupper inn i institusjonene. Vi er litt usikre på hvordan dette kan forenes med 
prinsippet om små enheter. Vi mener at vi bør unngå en oppstykking av tjenestene som 
fort vil medføre mange forskjellige ansatte i små stillingsbrøker. Dette kan føre til mindre 
oversikt og medføre utrygghet for beboerne.  
 

• Rådet vil understreke at det må tas hensyn til prinsippene om hjemliggjøring, 
universell utforming, integrering i lokalsamfunnet og tilrettelegging for 
velferdsteknologi når 12 000 nye heldøgns omsorgsplasser skal på plass i 
forbindelse med gjennomføring av Omsorgsplan 2015. 

 

Boligpolitikk og helse- og sosialtjenester  

Som rådet tidligere har påpekt - de som har behov for omsorgstjenester skal få disse 
uavhengig av bosted. 

• Rådet vil understreke at det er svært viktig for mange ektefeller og partnere å 
fortsette å bo sammen, selv om en av dem rammes av sykdom som tilsier 
heldøgns- pleie og omsorg.  
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• Rådet støtter derfor utvalgets forslag om å skille kommunens boligpolitikk fra 

kommunens tjenestepolitikk på helse- og sosialtjenesteområdet. De som har bruk 
for omsorgstjenester må få de tjenestene de trenger, uavhengig av bosted.  
 

Dette vil bl.a. innebære et tilsvarende skille mellom boform og tjenestetilbud, der 
tjenestene er knyttet til den enkeltes behov og beskrevet i individuelle vedtak og et tydelig 
fysisk og juridisk skille mellom privat areal, fellesareal, offentlig areal og tjenesteareal. Vi 
er også enige i at husleie- og egenbetaling skal være uavhengig av boform.  

 

Navn og betegnelser på boliger for eldre og funksjonshemmede 

Navn og betegnelser på boliger for eldre og funksjonshemmede kan virke stigmatiserende.  

• Rådet støtter utvalget i at slike boliger bør ha gatenavn og husnummer eller mer 
nøytrale stedsnavn.  

 

Ny teknologistøtte 
De kommunale omsorgstjenestene vil både i dag og i framtida være arbeidsintensive og 
avhengig av det konkrete møtet mellom mennesker. Teknologi vil aldri kunne erstatte 
menneskelig omsorg og fysisk nærhet. Vi deler imidlertid utvalgets tro på at 
velferdsteknologi kan gi mennesker nye muligheter til selvstendighet og trygghet, og til å 
klare seg på egenhånd i dagliglivet. Ulike former for teknologi kan fungere som støtte både 
for brukere, pårørende og ansatte i helse- og omsorgssektoren. 

 

Et nasjonalt program for velferdsteknologi 
Utvalget lanserer er nasjonalt program for velferdsteknologi som skal være en del av 
omsorgsplan 2015. 

• Rådet støtter utvalgets forslag om et nasjonalt program for velferdsteknologi som 
del av Omsorgsplan 2015. 
  

Programmet skal målrettet satse på å videreutvikle omsorgssektoren ved hjelp av 
velferdsteknologi. En statlig innsats skal stimulere kommunene til å implementere ny 
teknologi for på den måten å gi nye generasjoner eldre og andre brukergrupper økt 
trygghet og flere muligheter til et selvstendig liv. Noen kommuner er allerede i gang med 
pilotprosjekter der de utprøver forskjellige former for velferdsteknologi. Slike pilotprosjekter 
er viktige, og vi vil følge utviklingen av disse med interesse.    

• Opplæring i velferdsteknologi må også inn i grunnutdanningen for helse- og 
omsorgssektoren. 

Rådet er glad for at det allerede nå legges føringer inn i tilskuddsordningene med krav om 
at nye og moderniserte omsorgsboliger og sykehjem skal være universelt utformet og 
tilrettelagt for mennesker med demens og kognitiv svikt. Plassene skal tilrettelegges for 
tilkobling av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystemer og annen 
velferdsteknologi. 
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Rådet støtter 3-trinnsplanen for utbygging av velferdsteknologi. 
Utvalget skisserer en 3-trinnsplan for utbygging av velferdsteknologi. Trinn 1 tar 
utgangspunkt i trygghetsalarmen og videreutvikler denne til en trygghetspakke med noen 
minimumsfunksjoner. 

• Statens seniorråd går inn for at hjemmeboende omsorgsmottakere bør få tilbud om 
en trygghetspakke som en del av omsorgstilbudet. 

 

Teknologirådet har tidligere anbefalt at det utvikles en trygghetspakke som bl.a. inneholder 
smarthusteknologi, kroppssensorer, sporingsteknologi (GPS) og roboter som kan løse 
praktiske oppgaver i hjemmet (for eksempel støvsuger). Denne trygghetspakken bør 
følges av en egen investeringsstøtteordning for på den måten å få fortgang i 
hjemmebasert trygghets- og sikkerhetsteknologi.  

Trinn 2 er å ta i bruk og videreutvikle sosiale medier slik at flere eldre opplever dette som 
naturlige kontaktpunkter i hverdagen, mens trinn 3 benytter teknologi til å stimulere, 
aktivisere og strukturere hverdagen.  

Vi er i ferd med å få en ny generasjon eldre som allerede er vant til å forholde seg til 
internett og nye sosiale medier. Disse vil ha behov for kontinuerlig oppdatering. Andre 
eldre vil være nysgjerrige og ønsker å tilegne seg kunnskap på området. Det er viktig at 
disse fanges opp og får opplæring før de får behov for omsorgstjenester. Vi mener derfor 
at trinn 1, 2 og 3 gjerne kan gjennomføres parallelt. 

For at eldre som ikke er vant til å bruke IKT-teknologi skal ta i bruk IKT-hjelpemidler og ny 
teknologi, må de oppleve teknologien som nyttig – og gjerne morsom og interessant. 

  

IKT skal være et supplement til og ikke en erstatning for menneskelig omsorg. 

Bruk av IKT i omsorgstjenestene kan innebære utfordringer i forhold til personvern, både i 
form av overvåking av atferd og registrering av sensitive opplysninger. Statens seniorråd 
mener derfor at det er behov for en grenseoppgang i forhold til bruk av velferdsteknologi, 
der økonomiske hensyn må balanseres i forhold til etikk og personvern. Teknologi kan 
bidra til at den enkelte kan leve et selvstendig og uavhengig liv. Samtidig kan den hjelpe 
ansatte til å gjøre en bedre og mer effektiv jobb – noe som kan frigjøre tid til mer 
pasientkontakt. Teknologibruken må alltid vurderes i forhold til hva som er hensiktsmessig 
for den enkelte bruker og for tjenesten.  

Utvalget ønsker at det skal bli enklere å ta i bruk varslings- og lokaliseringshjelpemidler 
(GPS) enn det dagens lovverk åpner opp for. Bruk av IKT og GPS i omsorgstjenestene 
kan innebære utfordringer i forhold til personvern og må derfor lovreguleres. Statens 
seniorråd støtter utvalget og mener det er helt nødvendig å få på plass et lovverk som 
åpner for bruk av sporingsteknologi for bl.a. personer med nedsatt orienteringssans.  

• Rådet støtter utvalget i at det bør bli enklere å ta i bruk varslings- og 
lokaliseringshjelpemidler (GPS). Dette må hjemles i helse- og omsorgsloven. 

• Rådet foreslår at i den grad det kan være aktuelt å benytte slik teknologi også for 
personer uten samtykkekompetanse, bør det åpnes for muligheter til å gi slikt 
samtykke som et forhåndssamtykke for framtida.  
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Innføring av teknologi og IKT-hjelpemidler krever sterkere statlig koordinering 

Innføring av ny teknologi og IKT- hjelpemidler vil alltid være administrativt krevende. Som 
det framgår av utvalgets rapport handler det om 20 % teknologi og 80 % organisasjon. 
Teknologien skal bidra til å løse helt konkrete problemer og behov. Det er derfor viktig at 
teknologien tilpasses brukernes behov og ikke at brukerne skal tilpasse seg teknologien. I 
tillegg er det nødvendig at de tekniske løsningene ”snakker sammen” dvs. er kompatible 
med eksisterende og framtidige systemer, samtidig som det også tas hensyn til 
personvernet slik at personlige opplysninger ikke kommer på avveie eller misbrukes.  
 

• Rådet slutter seg til utvalgets etterlysning av en sterkere statlig koordinering.  
 

Ny innsikt og Ny næring 
Resultatet av forskning og utvikling må komme til nytte 

Når det gjelder forskning, utvikling og næringsperspektivet som framkommer i 
utredningen, vil Statens seniorråd først og fremst påpeke behovet for at resultatet av 
forskning og utvikling av nye produkter skal komme til nytte. Det må være ønske om å 
forbedre omsorgsfeltet og få til nye og bedre løsninger som skal drive forsknings- og 
utviklingsarbeidet framover. Vi mener derfor at forskningen må være praksisnær og at 
samarbeid mellom teknologimiljøer og helse- og omsorgssektoren må oppmuntres. De 
etablerte omsorgsforskningsmiljøene må inkluderes. 

• Rådet ser behovet for mer kunnskap og at det derfor kan være behov for en felles 
database for longitudinelle undersøkelser. 

  
Ideelt sett bør denne databasen følge flere årskull gjennom hele livsløpet, som for 
eksempel NORLAG. Dette kan gi grunnlag for mye god og interessant forskning – som 
også kan gi gode data for planlegging framover i tid.  

Når det gjelder næringsutvikling er det viktig at det er behovene til samfunnet og brukerne 
som settes i høysetet. Næringsutvikling innenfor omsorgsteknologi må fylle et behov og 
ikke bli et mål i seg selv. Det må hele tiden være brukernes behov som må være det 
førende prinsipp for alt utviklingsarbeid – også innen næringslivet. Dette gjelder både når 
teknologibrukeren er et tjenesteapparat eller et menneske.  

 

Avsluttende kommentarer 
Vi vil til slutt rose Hagen-utvalget for at utredningen trekker fram mange interessante 
perspektiver. Utredningen har klart å ivareta hele seniorperspektivet – både for de som 
klarer seg selv og for de som er sårbare og har et stort hjelpebehov.  

Omsorg innebærer alltid en relasjon mellom omsorgsgiver og omsorgsmottaker. Ikke alle 
hjelpetrengende ønsker nødvendigvis en slik relasjon for å få den hjelpen en trenger. For 
mange vil egenmestring og det å leve et mest mulig selvstendig liv være et mål i seg selv.  

Vi mener at Hagen-utvalgets utredning har mange gode forslag som det er viktig å ta tak i 
så raskt som mulig. Tilpasninger av lover og regler, både i forhold til 
personsikkerhet/helselovgivning og endringer av permisjonsrettigheter for pårørende er 
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tiltak som må på plass raskt – både for å muliggjøre aktivitet og som et signal for å få i 
gang ”Den andre samhandlingsreformen”.  

Stimuleringstiltak for tilpasning av boliger og pilotprosjekter for utprøving av nye tiltak og 
produkter er viktig å komme i gang med så raskt som mulig. Vi vil også understreke at det 
må tas hensyn til prinsippene om hjemliggjøring, universell utforming, integrering i 
lokalsamfunnet og tilrettelegging for velferdsteknologi når 12 000 nye heldøgns 
omsorgsplasser skal på plass i forbindelse med gjennomføring av Omsorgsplan 2015. Vi 
er glade for at utredningen har satt i gang en engasjert debatt og håper at utredningen  
bidrar til å sette i gang en sterk og vedvarende prosess for innovasjon i omsorg. 
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