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INNOVASJON I OMSORG, NOU 2011: 11 
Hovedorganisasjonen Virke er den raskest voksende hovedorganisasjonen i Norge. Vår 
grunntanke er at arbeidslivet fungerer best når arbeidsgiver og arbeidstaker går 
sammen om å skape verdier.  Virke representerer mer en 15 500 bedrifter med 
205 000 ansatte fra mange ulike bransjer. Felles for dem alle er at de representerer 
fremtidens arbeidsliv basert på kunnskap, tjenester og innovasjon. Virke organiserer 
bl.a. de ideelle og frivillige tjenesteleverandørene i helsetjenesten, apotek og 
bedriftene som utvikler nye teknologiske løsninger til morgendagens omsorgssektor.  
 
Samhandlingsreformen skisserer de store helse- og omsorgspolitiske utfordringene i 
Norge. Vi står overfor en demografisk utvikling som skaper betydelige utfordringer for 
velferdsstatens økonomiske bæreevne og for tilgangen på arbeidskraft til å løse 
fremtidige velferdsoppgaver. Virke mener at NOU 2011: 11 gir et godt og grundig 
utgangspunkt for å drøfte organiseringen og innrettningen av fremtidens 
omsorgssektor.  
 
 
1. Hovedpunkter 

• For Virke dreier innovasjon i omsorg seg om å kombinere en omsorgstjeneste 
med høy kvalitet med en mer effektiv og bærekraftig bruk av fellesskapets 
ressurser. 

 
• Den viktigste innovasjonen er viljen og evnen til nytenkning, endrede 

holdninger, oppgaveoverføringer og nye samarbeidsformer i alle deler av 
omsorgssektoren. 

 
• Større mangfold er innovasjon i seg selv. Det må legges til rette for større 

innsats fra ideelle tjenesteleverandører og frivillige organisasjoner i helse- og 
omsorgstjenesten. Det må etableres en nasjonal overenskomst for strategisk 
samarbeid mellom ideelle og frivillige tjenesteleverandører, staten, og 
kommunene. Virke mener at de ideelle tjenesteleverandørenes andel av 
omsorgstjenestene bør være høyere enn utvalgets forslag på 25 pst. 

 
• Økt bruk av velferdsteknologi vil være viktige tillegg til omsorgen der det vil 

gi brukerne en kvalitativt bedre helse- og omsorgstjeneste.  
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• For å utvikle riktig velferdsteknologi må det skapes konkete arenaer for et 
tett samspill mellom brukerne, teknologibedriftene og fagmiljøene i 
omsorgssektoren. Det må lages egne virkemidler for tjenesteinnovasjon og 
teknologiutvikling i omsorgssektoren. 

 
• Det må legges til rette for mer brukerstyrt innovasjon i utviklingen og 

organiseringen av velferds- og omsorgstjenester. 
 

• Utvidet bruk av apotekene er et godt eksempel på innovasjon i organiseringen 
av omsorgssektoren. Apotekene besitter en særlig legemiddelkompetanse, 
har stor tilgjengelighet i lokalsamfunn og gir viktige bidrag til enklere 
pasientoppfølging. 

 
• Ombygging og tilpasning av bygningsmasse vil være viktig i fremtidens 

omsorgstjeneste. Det må være et tett samspill mellom kommunene, 
virkemiddelapparatet, brukerne og fagmiljøene i teknologibedriftene for å 
komme frem til effektive måter å nå dette målet på. 

 
2. Fremtidens omsorgssektor 
Omsorgstjenestene utgjør allerede i dag 1/3 av den kommunale 
tjenesteproduksjonen, og det vil fremover være en betydelig økning i behovet for 
omsorgstjenester. Dette skyldes delvis nye brukergrupper, høyere gjennomsnittsalder 
i befolkningen, nye muligheter for medisinsk oppfølging, nye krav og forventninger 
fra brukerne og pårørende. Samtidig vil det være en relativ knapphet på ressurser i 
omsorgssektoren. For Virke dreier innovasjon i omsorg seg om å kombinere en 
omsorgstjeneste med høy kvalitet med en mer effektiv og bærekraftig bruk av 
fellesskapets ressurser. Dette vil kreve økt innovasjon, vilje til å bruke nye 
teknologiske løsninger og nye former for organisering og samarbeid. Den viktigste 
innovasjonen er imidlertid viljen og evnen til nytenkning og endrede holdninger i alle 
deler av omsorgssektoren. Virke mener innovasjon gjennom oppgaveoverføring og nye 
samarbeidsformer er like viktig som å ta i bruk ny teknologi i omsorgssektoren. Dette 
vil være det viktigste bidraget til å gjennomføre strukturendringer; bryte ned 
barrierer mellom profesjoner og sfærer som ikke har tradisjoner for samarbeid. 
 
De nye brukergruppene vil føre til en betydelig økning i etterspørselen etter 
omsorgstjenester. Det er også en økning i etterspørselen etter nye og varierte 
tjenester som bidrar til at tilbudssiden strever med å omstille seg både organisatorisk 
og kompetansemessig for å kunne følge med i denne utviklingen. Dette synliggjør 
behovet for en mer effektiv bruk av ressursene i omsorgstjenesten, samt å øke 
mangfoldet i tilbudet av omsorgstjenester. 
 
3. Større mangfold - innovasjon i seg selv 
En viktig del av fremtidens omsorgsløsninger må være å legge til rette for større 
innsats fra ideelle tjenesteleverandører og frivillige organisasjoner. Virke deler 
målsettingen om at ideelle organisasjoner innen 2020 bør være ansvarlig for en 
betydelig større del av velferdsproduksjonen enn i dag. Virke mener at de ideelle 
tjenesteleverandørenes andel av omsorgstjenestene bør være høyere enn utvalgets 
forslag på 25 pst innen 2020. Virke er enig i utvalgets forslag om å etablere en 
overenskomst mellom ideelle og frivillige tjenesteleverandører i helse- og 
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omsorgssektoren, staten, og kommunene. En slik overenskomst har vært et hovedmål 
for Virke siden 2008. Dette må være en overordnet politisk overenskomst, hvor 
visjonen for samarbeidet og samarbeidsform vedtas. Den må i tillegg ha forpliktende 
oppfølgingspunkter som gir alle parter trygget for at visjonene følges opp i konkrete 
tiltak. Et overordnet visjonsdokument vil være avgjørende for å få til dynamisk 
samhandling.  
 
De ideelle tjenesteleverandørene løser allerede i dag viktige og spesialiserte 
oppgaver i både spesialisthelsetjenesten og i pleie- og omsorgstjenesten. De har mye 
kompetanse og har landsomfattende organisasjoner som gjør dem godt rustet til og 
både øke tjenesteproduksjonen, og utvikle nye tjenester. Både bukerundersøkelser 
og pårørendeundersøkelser viser bl.a. at ideelle sykehjem kommer øverst i målinger 
av kvalitet og trivsel. Ideelle tjenesteleverandører har lange samarbeidstradisjoner 
med offentlige myndigheter om velferdstilbudet til befolkningen. De sliter imidlertid 
med uforutsigbare og dårlige rammevilkår som har ført til en uklar situasjon med fare 
for mange nedleggelser av kvalitativt sterke tilbud. Det er heller ingen klare 
prinsipper for arbeidsdelingen mellom offentlig sektor og de ideelle organisasjonene.  
 
På overordnet plan er de ideelle tjenesteleverandørene en integrert del av det 
samlede offentlige tjenestetilbudet. Ideelle tjenesteleverandører er et kvalitativt 
alternativ i hele verdikjeden innenfor helse- og omsorgstjenesten, og gir viktige 
bidrag til å kunne håndtere en stadig mer heterogen etterspørsel. Ideelle 
tjenesteleverandører spiller en viktig rolle med å bidra til tjenestetilbud som er 
preget av høy kvalitet, mangfold, valgfrihet og fleksibilitet. Ideelle 
tjenesteleverandører karakteriseres av et sterkt brukerfokus. De kommer tett på 
pasientene, brukerne og lokalmiljøet de opererer i. Dette danner igjen grunnlag for å 
utvikle nye tilbud, basert på nærhet til brukerne og reelle behov i samfunnet. De har 
fleksible organisasjoner med en flat beslutningsstruktur og kan dermed raskt sette 
nye ideer ut i livet. De er ofte omstillingsdyktige, innovative og er raske til å 
identifisere nye og varierte behov for helse- og velferdstilbud. Dette skjer gjennom 
alternative arbeidsmetoder og organisering som bidrar til nye løsninger.  
 
Noe av poenget med ideelle aktører er nettopp at de har noe unikt å bidra med til 
brukerne og samfunnet for øvrig. Erfaringer fra andre land i Vest-Europa tilsier at 
ideelle tjenesteleverandører er innovative og flinke til å fylle nye behov og ønsker 
hos brukere og pasienter. Mens ideelle aktører typisk er kjennetegnet ved slik 
fleksibilitet, kan offentlig sektor tilsvarende ha problemer med å håndtere 
heterogenitet i etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester. I sin natur kan derfor 
ideelle tjenesteleverandører og offentlig sektor utfylle hverandre. Dette taler også 
for at ideelle tjenesteleverandører i framtiden bør utføre en større andel av 
velferdstjenestene, innenfor rammene av det offentlige tjenestetilbudet. Ved å øke 
mangfoldet og valgmulighetene på denne måten, sikrer man legitimiteten til en 
offentlig finansiert velferdsstat. 
 
Selv om de ideelle aktørene opptrer som en integrert del av det samlede offentlige 
tilbudet har de helt klart en rolle som et korrektiv og alternativ til de offentlige 
institusjonene. Virke mener det er sundt for helse- og omsorgssekten at flere 
virksomheter med ideelt og frivillig grunnlag er ansvarlig for store deler av 
tjenesteproduksjonen i offentlig sektor.  
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4. Velferdsteknologi 
Økt bruk av velferdsteknologi vil smøre hjulene i omsorgstjenesten, bidra til bedre 
ressursbruk og arbeidsdeling mellom brukere og omsorgspersonell, og dermed bidra til 
en bedre og mer effektiv tjenesteproduksjon. Siden det brukes mindre teknologi i 
omsorgssektoren enn i andre ledd av helsevesenet, er det grunn til å anta at 
produktivitetsgevinstene vil være formidable ved å gi sektoren et teknologiløft. Norge 
har mange etablerte og ledene IKT- og teknologiforetak – som Steria, Induct 
Software, NDS, Cegedim, HRM Group, ITVerket, Oracle og Proact. Dette er miljøer 
som har utprøvd teknologi som omsorgssektoren kan dra nytte av. Det er ingen 
konflikt mellom teknologi og bedre omsorgstjenester. Økt bruk av velferdsteknologi 
vil være viktige tillegg til omsorgen der det vil gi brukerne en kvalitativt bedre helse- 
og omsorgstjeneste. Økt bruk av teknologi i omsorgssektoren vil gi mer tid til 
menneskelig kontakt mellom bruker og omsorgspersonell.  
 
Velferdsteknologi er imidlertid ikke hele løsningen alene. Den må kunne brukes på 
riktig måte av både omsorgspersonell og brukerne, og bedriftene må ha kunnskap om 
teknologien brukerne og omsorgsinstitusjonene trenger. Samtidig har det vært en 
positiv utvikling i brukernes evne til å definere sine behov og selv bidra til å finne 
løsninger. Det er en tett sammenheng mellom brukerbehov og utvikling og bruk av 
velferdsteknologi. Brukere og teknologileverandører må på et tidlig stadium trekkes 
inn i strategisk planlegging av nye omsorgstjenester. Begge parter må også være med 
på den konkrete utviklingen og leveransene av tjenestene. Det må skapes konkete 
arenaer for et tett samspill mellom brukerne, teknologibedriftene og fagmiljøene i 
omsorgssektoren. Bedriftene vil her kunne tilføre brukeren og fagmiljøene i 
omsorgssektoren konkret kunnskap om hvilke muligheter som ligger i teknologien, 
mens brukerne og fagmiljøene på sin side kan tilføre bedriftene kunnskap om 
behovene de har. På denne måten vil brukersiden og leverandørsiden utfordre 
hverandre og bidra til økt innovasjon og forståelse for nye løsninger som er laget for 
fremtidens tjenesteproduksjon. Det burde her fokuseres på generiske 
teknologiløsninger som kan benyttes på flere områder. 
 
Det er viktig at velferdsteknologien ligger på riktig nivå og er tilpasset situasjonen 
den skal bidra til å løse. Utvalget skisserer selv fire hovedkategorier av 
teknologiløsninger i punkt 7.1.1 i rapporten. Virke mener denne inndelingen er et 
godt utgangspunkt for forståelsen av fremtidige tjenestebehov. Utvikling av 
velferdsteknologi, anvendelse av denne og økt innovasjon i velferdstjenester har 
behov for insentiver og virkemidler på like linje med andre satsningsområder. Virke 
er enig med utvalget i at dette er et område med svake forskningstradisjoner og 
stykkevis og delt forskningskompetanse. Det derfor må investeres i oppbygning av 
forskningsmiljøer, og høyere forskningskvalitet. Det må også knyttes kontakter til 
tyngre og bredere forskningsmiljøer internasjonalt. Det burde i oppfølgingen av dette 
utvikles egne virkemidler som stimulerer til økt forskning og innovasjon i 
omsorgssektoren.  
 
Utvikling og bruk av ny velferdsteknologi forutsetter at statlige og kommunale 
innkjøpere har den nødvendige bestillerkompetansene til å forstå og kjenne til 
teknologien, bedriftene som leverer teknologien, hva som kreves for å utvikle og 
innovere teknologien og hva som kreves for å bruke teknologien riktig. De må i tillegg 
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besitte kompetanse om omsorgstjenestene, brukerne og deres behov og hvordan 
teknologien kan bidra til å forbedre tjenesteproduksjonen. Riktig bestillerkompetanse 
er avgjørende for å få til en balanse mellom krav til teknologiutvikling og 
innovasjonsgrad, samtidig som man ivaretar hensynet til det som er målet med 
teknologien, nemlig bedre omsorgstjenester. 
 
5. Brukerstyrt innovasjon. 
Borgerstyrt personlig assistent (BPA) et eksempel på av brukerne av velferds- og 
omsorgsløsninger selv har tatt kontrollen på hvilken bistand de ønsker i hverdagen. 
BPA har f.eks. bidratt til at mange funksjonshemmede har en bedre hverdag og 
fungerer bedre i arbeidslivet en tidligere. BPA er også et tydelig og godt eksempel på 
brukerstyrt innovasjon i både tenkningen rundt og organiseringen av velferdstjenester 
som kommer nedenfra, fra brukerne selv.  
 
Det samme prinsippet må gjøres gjeldende for utvikling av velferdsteknologi. 
Brukerne kan tilføre teknologibedriftene kunnskap om behovene de har som gjør at 
bedriftene lettere kan utvikle nye produkter og tjenester, både ved å utnytte 
eksisterende teknologi på nye måter, og ved å utvikle ny teknologi.  
 
6. Samhandlingsdrevet innovasjon og apotek  
Innovasjon i omsorg favner bredere enn det å ta i bruk teknologi i omsorgsektoren. 
Andre aktører bør inn i verdikjeden for å tilby tjenester tradisjonelt levert av 
omsorgsaktører. En utvidet bruk av apotekene kan være et eksempel. Apotekene 
besitter en særlig legemiddelkompetanse og har stor tilgjengelighet i lokalsamfunn. 
Denne kompetansen og infrastrukturen kan benyttes i omsorgsfeltet. Eksempler kan 
være dosering av medisin og veiledning av sykehjem i riktig legemiddelbruk. I tillegg 
kan apotekene avlaste helsetjenesten i mer tradisjonelle oppgaver, som blodprøver 
og deler av pasientoppfølgingen.  
 
7. Ny bolig 
Virke deler utvalgets syn på at en ny og tilpasset utnyttelse av eksisterende bygnings- 
og boligmasse vil være viktigere enn en massiv bygging av nye institusjoner. Det er 
innenfor bygg- og boligløsninger et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk 
eksisterende teknologi, samt å utvikle nye teknologiløsninger. Mer bruk av 
velferdsteknologi vil også gjøre det mulig for flere brukere av omsorgstjenestene å bo 
i hjemmet fremfor på institusjon. Ombygging og tilpasning av byggmasse er imidlertid 
kostbart og risikofylt. Det må være et tett samspill mellom kommunene, 
virkemiddelapparatet, brukerne og fagmiljøene i teknologibedriftene for å komme 
frem til effektive måter å nå dette målet på. Insentiver gjennom et 
virkemiddelprogram for forskning og innovasjon i omsorgstjenesten vil også her være 
viktige bidrag til gode løsninger.  
 
 

Vennlig hilsen 

Hovedorganisasjonen Virke 
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Direktør Virke Ideell      Seniorrådgiver 


