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Senter for e-Helse og omsorgsteknologi: Høringsuttalelse NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg 
 
Senter for e-helse og omsorgsteknologi stiller seg positiv til hovedtrekkene i NOU 2011:11, den beskriver 
sentrale samfunnsutfordringer samtidig som den peker på det mulighetsrommet vi har og som kommuner 
og andre samfunnsaktører kan benytte seg av.  Vi vil benytte anledningen til å kommentere enkelte av 
forslagene innen de 5 hovedtemaene, men har valgt å knytte hoveddelen av kommentarene våre til punkt 3 
– Teknoplan 2015  
 

1. Næromsorg 
Utredningen foreslår en reform kalt den andre samhandlingsreform som blant annet inneholder 
partnerskap mellom offentlig og frivillig virksomheter, nye eier og driftsformer, og alternative 
arbeidsmetoder.  Vi vurderer det slik at forslagene om partnerskap og nye eier- og driftsformer i større grad 
åpner for innovasjon og frigjøring av det potensiale som ligger i frivillig arbeid. 
 

2. “Nye rom” – framtidas boligløsninger og nærmiljø 
Universell utforming av boløsninger vil være viktig, i forhold til nye typer omsorgsboliger men vel så viktig 
for å kunne iverksette aktuelle løsninger i eksisterende boliger. På dette felt pågår flere prosjekter ved UiA, 
hvor en bl.a. i samarbeid med flere kommuner og industrielle partnere ser på fremtidsrettede løsninger for 
integrasjon av ulike teknologier. Det er viktig også å unngå fare for at eldre blir isolert og marginalisert, slik 
at behovet for sosial kontakt blir tilstrekkelig ivaretatt bla gjennom bruk av virtuelle møteplasser og 
nødvendig assistanse over distanse. Tilrettelegging for boligløsninger, nærmiljø og næromsorg vil derfor 
være viktig satsingsområde fremover. 
 

3. Teknoplan 2015 – teknologistøtte til omsorg 
Senter for e-Helse deler utvalgets synspunkt om at velferdsteknologi har et betydelig uutnyttet potensiale, 
og at målet først og fremst må være å: 

- Gi brukerne mulighet til selv å klare sin egen hverdag 
- Gi både brukere og pårørende større trygghet, og 
- Gi brukere og pårørende mulighet til å delta å delta i nettverk og til kommunikasjon 

Vi mer at dersom en skal realisere det potensiale som ligger i teknologien må disse målsettingene være i 
fokus framfor det effektiviseringspotensiale som teknologien har.   
 
Kunnskap og forskning - teknologi 
Utvalget peker på mangel på kunnskap om effekter som en av årsakene til manglende investeringer.  I det 
videre arbeid bør en derfor utvikle kunnskap om effekter og om hvordan gevinstrealisering kan oppnås.  
Tidligere offentlige investeringer har vist behov for kunnskap på hvordan en realiserer både kvalitative og 
kvantitative gevinster.  Vi vil understreke behov for uavhengig forskning på dette området, det er viktig for 
kunnskapsutviklingen innen en sektor som i liten grad tidligere har anvendt teknologi. 
 
Begrepsdefinisjoner - teknologi 



 
 

 

I det videre arbeid vil en definisjon av de tre tilgrensende begrepene e-Helse, omsorgsteknologi og 
velferdsteknologi bør være nyttig: 
 

eHelse defineres av EUs ministerråd (2003) som bruk av moderne informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi for å møte behovene i befolkningen, hos pasienter, helsepersonell, 
helseadministratorer og politikere.  
 
Omsorgsteknologi er viktige hjelpemidler, verktøy og funksjoner som benyttes i kontakt mellom 
pasient – pårørende og helse- og omsorgstjenester 
 
Velferdsteknologi er mer rettet mot opprettholdelse av fri og uavhengig livsstil for den aldrende 
befolkning (Ambient Assisted Living) 

 
Utredningen har i hovedsak fokusert på omsorg og på velferdsteknologi og i mindre grad beskjeftiget seg 
med forslag knyttet til IKT og “telecare”, men i stor grad er det de samme brukerne som er brukere av 
velferdsteknologi.  Utredningen er forbilledlig konkret i sine forslag til tre trinns utbygging av 
velferdsteknologi, disse forslagene støttes. 
 
Behov for standardisering - teknologi 
Vi vil videre peke på det store behovet for å framtvinge standarder innen velferdsteknologi.  Detet omfatter 
så vel ulike typer av sensorer/teknologier som utveksling av informasjon. På dette området er det til dels 
manglende standarder internasjonalt, og det er viktig å se på utvikling av åpne standarder/åpne løsninger. 
Mangel på standarder har ført til store utfordringer knyttet til samhandling mellom ulike ledd i helse- og 
omsorgsapparatet, spesielt i forbindelse med utveksling av pasientinformasjon.  I framtida vil en kunne se 
for seg at mange enkeltmennesker investerer i velferdsteknologi som de vil ønske å koble sammen og 
samhandle med offentlige løsninger.  Det er derfor viktig at det offentlige utvikler en bevisst bruk av 
standardisering gjennom de virkemidlene de har som en stor kunde.   
 
Behov for kompetansesenter for utprøving, sertifisering og evaluering/verifisering av løsninger 
Senter for e-Helse og omsorgsteknologi ved Universitetet i Agder har etablert et mini “Helse-Norge” i et 
laboratorie, og et samarbeid med flere store leverandører og vil kunne påta oss en rolle som nasjonalt 
kompetansesenter både overfor kommuner og den frivillige sektoren og som et testsenter for 
velferdsteknologi.  Senterets infrastruktur kan være bærende elementer av en nasjonal test-infrastruktur, 
og vi ser det viktig å kunne foreta utprøving av nye teknologiløsninger innenfor et kontrollert lab-miljø med 
tanke på verifisering før nye løsninger forsøkes implementert innenfor Norsk Helsenett og hjemme hos 
pasienter. 
 

4. Nasjonalt program for kommunal innovasjon 
Utvalget er opptatt av en flerfaglig kunnskapsutvikling og at eventuelle økte ressurser til 
kunnskapsproduksjon ikke blir kolonisert av disiplinbaserte miljøer.  Disse synspunktene deler vi, og vi vil i 
den forbindelse peke på at Universitetet i Agder er i en god posisjon til å romme et nasjonalt sekretariat for 
innovasjon i kommunesektoren av flere grunner: 

- Senter for e-helse og omsorgsteknologi som er en strategisk satsing ved universitetet.   
o Dette senteret knytter de tre fakultetene for helse- og idrettsvitenskap, teknologi og 

realfag og økonomi- og samfunnsvitenskap sammen. 



 
 

 

o Senteret representerer en stor faglig bredde, og har allerede etablert nært samarbeid med 
kommuner, sykehus, industrielle partnere og andre forsknings institusjoner nasjonalt og 
internasjonalt.  

o Senteret har en åpen filosofi som tilstreber et nært samarbeid med aktuelle fagmiljøer, og 
har som ambisjon å være et kompetansesenter på nasjonalt nivå. 

- Senter for omsorgsforskning Sør er lokalisert til UiA, og er knyttet opp i et nært samarbeid 

- Senter for e-forvaltning som forsker og formidler kunnskap innen fagområdet elektronisk 
forvaltning med et særskilt fokus på gevinstrealisering innen offentlige IKT-prosjekter 

- “Future learning” er igangsatt som et prosjekt med nære relasjoner også til eHelse 

- Teknologiutdanningen   har viktig kompetanse både innenfor IKT og i det byggetekniske miljø 

- Det statsvitenskapelige fagmiljøet som har et fokus på kommunesektoren 

- Det helsefaglige miljøet knyttet til fakultet for Helse- og idrettsvitenskap har bl.a. fokus på 
forebyggende helsearbeid 

- Det er etablert et omfattende strategisk miljø innenfor området, bla gjennom eHelse-alliansen på 
Agder 

 
Ved etablering av nasjonalt sekretariat og kompetansesentra, er det helt nødvendig å etablere tett 
samarbeid mellom forskningsenheter, kommuner, helseforetak og industrielle partnere, og en må tilstrebe 
å unngå sub-optimalisering i forhold til andre innovasjonsmiljø og forskningsområder. 
 
I forhold til at pasientbehandling og oppfølging må være evidensbasert, ser en det også viktig å iverksette 
aktuell forskning når det gjennomføres endringer eller igangsettes tiltak, og på dette felt er det i dag 
dessverre avtatt for lite midler øremerket for forskning.  
 

5. Omsorg som næring 
Vi merker oss at utvalget tar for seg offentlig-privat innovasjonssamarbeid og utvikling av 
bestillerkompetanse som innovasjonsdriver, og vil igjen peke på den viktige rollen som et nasjonalt senter 
kan bidra til gjennom standardisering og utprøving av teknologi slik vi foreslår mulighetene av å kunne 
gjennomføre ved Universitet i Agder. 
Det kan være mulig for norsk næringsliv å utnytte det potensiale som ligger i stor utbredelse av bredbånd, 
mobile teknologier, teknologi-bruk i befolkningen og den kompetanse som finnes på dette området 
innenfor bedrifter i Agder-regionen. Universitetet i Agder har i en årrekke hatt nært samarbeid med 
næringslivet i innovative prosjekter, og ønsker å videreføre dette også innenfor utvikling og bruk av eHelse. 
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