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Høring - NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg

Overnevnte NOU er sendt ut til høring fra Helse- og omsorgsdepartementet også til de regionale
helseforetakene med høringsfrist 15 november d.å. Vi kan ikke se at Helse Stavanger HF har fått
anmodning om å komme med innspill til høringsuttalelse. Vi mener NOUen er viktig i forhold til
den videre utviklingen og vil be om at Helse Vest RHF avgir høringsuttalelse på basis av de innspill
Helse Stavanger HF kommer med i dette brev.

Helsevesenet står overfor betydelige utfordringer i årene som kommer. Den vekst en har hatt, av
ansatte kan ikke fortsette. Til tross for at man har en økning i de eldre aldersgrupper og derved også i
de pasientgrupper som trenger mye diagnostikk, behandling og pleie. Vi er derfor tv-ungettil å tenke
nytt, både organisatorisk og ta i bruk ny teknologi for å løse de betydelige utfordringene vi står over
for.

Helse Stavanger HF ser NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg som et nyttig innspill i den utfordringen
vi står over for. Slikvi ser det er det gode forslag i utredningen. Imidlertid er det et par vesentlige
forhold som vi ønsker å påpeke slik at de løsninger som velges vil ha optimal effekt.

Samhandlingsreformen
Utredningen berører i liten grad samhandlingsreformen og de konsekvenser det vil få for
organiseringen av omsorgstilbudet i årene som kommer. På mange måter vil man bli tvunget til å
tenke nytt, både i forhold til omsorgsnivå og også i forhold til pasientflyten mellom institusjonene og
de som har ansvaret for omsorg av pasientene. Dette kan ikke sees isolert, men må også sees i
forhold til nødvendig innovasjon, både organisatorisk, teknologisk og ikke minst må denne
innovasjonen være tuftet på de behov de enkelte pasienter har. Vi vil anbefale at en i større grad i
oppfølgningen av NOUen tar hensyn til samhandlingsreformen og de organisatoriske grep som
gjøres her, og ser disse i forhold til innovasjon.

Helse- og velferdsteknolog
Det foregår for øyeblikket en gledelig og betydelig aktivitet i forhold til Helse- og velferdsteknologi.
Dette gjelder både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og også i forhold til
samhandlingen mellom aktorene i helsetjenesten. Dels handler helse- og velferdsteknologi om å ta i
bruk allerede kjent teknologi. Dels handler det om ny teknologi. Helse Stavanger HF har startet et
storre prosjekt i samarbeid med Universitetet i Stavanger og sentrale industriaktører i regionen, for
eksempel Lyse og Altibox med tanke på å systematisere og ta i bruk ny og moderne teknologi.

Universitetet i Stavanger har organisert et større forskningsprosjekt innen området med en total
ramme på 28 millioner kroner. Helse Stavanger HF deltar i dette via sitt kompetansesenter for
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eldremedisin og samhandling. De teknologiske løsninger som her velges vil åpenbart være innovative
og ha betydning for den videre innovasjon og utviklingen innenfor omsorg i årene som kommer.
Denne satsningen fra Helse Stavanger HF skjer i nært samråd med vårt regionale IT selskap, Helse
Vest IKT.

Det er med noe undring vi konstaterer at det legges opp til videreutvikling av den nasjonale funksjon
som senter for omsorgsforskning på Gjøvik har. Vi er ikke kjent med at dette senteret eller andre av
de regionale sentrene har gjennomgått evaluering av den forskningen som har skjedd. For oss er det
naturlig at en foretar en evaluering av sentrene samtidig som andre akademiske institusjoner inviteres
til å delta i en åpen konkurranse hvor en slik nasjonal funksjon skal ligge.

Helse Stavanger HF vil i den sammenheng peke på den styrke som finnes ved Universitetet i
Stavanger og det pågående større forskningsprosjekt der, og som er støttet av Forskningsrådet. I
tillegg har man samarbeid med sterke industriaktører som gjør at mulighetene for et nasjonalt senter i
forhold innovasjon skulle ligge vel til rette i Stavangerregionen for dette. Det er vårt syn at aktuelle
regioner som ønsker å delta i slik utvikling må på fritt grunnlag får konkurrere om å få en slik
nasjonal funksjon. Vi kan ikke se at det i utredningen er funnet sted tilstrekkelig argumentasjon for at
det uten ytterligere evalueringer bør legges til dagens organisasjon ved Gjøvik.

I den videre behandling av NOUen ber vi om at de synspunkt som er anført i vårt høringsbrev blir
vurdert og tatt med i den videre vurdering av et viktig område som vil ha stor betydning for hvordan
vi løser de store oppgaver vi står overfor i helsevesenet.

Med vennlig hilsen

Bård Lilleeng Stein Tore Nilsen
adm direktør forskningsdirektør
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