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HØRINGSSVAR —EVALUERING AV SATSING PÅ BEHOVSDREVET INNOVASJON
OG NÆRINGSUTVIKLING

Det vises til høringsbrev av 22.06.11 om "Evaluering av satsing på behovsdrevet innovasjon og
næringsutvikling i helsesektoren".

Høgskolen i Gjøvik har med basis i sin tverrfaglige aktivitet mellom helse- og teknologifag, samt
brede kontaktflate mot nærings- og samfunnsliv, fattet stor interesse for evalueringen. Dette har
sammenheng med høgskolens uttrykte strategi om å bidra til innovasjon og næringsutvikling,
tillegg til at Senter for omsorgsforskning, Østlandet (som er en integrert enhet ved høgskolen)
nylig er foreslått å lede oppbyggingen av et nasjonalt nettverk for innovasjon innen omsorgsfeltet
(NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg).

Hø skolen i G'øvik ønsker særli å ar umentere mot evaluerin ens anbefalin om at kommunale
helse- o omsor st.enester kobles å nettverket for innovas'on 'ennom InnoMed som et
nas'onalt ådrivermil.ø.

Begrunnelse
Evalueringen viser til at satsingen frem til nå har vært begrenset til å gjelde behovsdrevet
innovasjon i spesialisthelsetjenesten innenfor fokusområdene IKT og medisinsk teknisk utstyr.
Evalueringen gjennomgår videre noen av de legitime grunnene til at en valgte å unnlate
kommunene med i den opprinnelige satsingen (.=kompleks styringsstruktur med 430
kommuner). Videre pekes det på at det er et kunstig skille å avgrense innovasjonsarbeid med
inndeling i første- og andrelinjetjenester, og at det er et behov for å se dette i sammenheng.
Høgskolen i Gjøvik viser i sin helhet til kapittel 8.3.2 (s. 143) i NOU 2011:11 og støtter forslaget
til strukturering av et nasjonalt nettverk for innovasjon innen omsorgsfeltet (herunder
kommunale helse- og omsorgstjenester) slik det fremgår av rapporten. Vi ønsker særlig å vise til
utvalgets beskrivelse av tre nødvendige forutsetninger som må være på plass for at det skal vokse
frem flere spennende innovasjonsprosjekter i de kommunale omsorgstjenestene: "Aktørene som
utformerprosjekter må være godt informert om den internasjonale kunnskapsfronten, prosjektet
må ha en sterkforankring hos alle deltakende aktører, og det måfinnes et nettverk avpersoner
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og institusjoner som arbeider med likeartedeproblemstillinger". (s. 143). Det vises også til
NOUens kapittel 9.2.6 om offentlig-privat innovasjonssamarbeid hvor det beskrives en tilstand
hvor dagens virkemiddelapparat i større grad er egnet for prosjekter med utgangspunkt i
spesialisthelsetjenestens tematikk (s. 158).

Samfunnet har sterkt behov for behovsdrevet innovasjon innen kommunale tjenester, og det er
fra mange hold påpekt et stort næringspotensial knyttet til utvikling og anvendelse av
velferdsteknologi for å møte den økende andel eldre i befolkningen i årene fremover. Dette vil
kunne omfatte en lang rekke teknologier rettet mot offentlige tjenester, men ikke minst mot et
privatmarked med formål å forhindre og redusere behov for arbeidskraftintensive pleie- og
omsorgstjenester.. Den nødvendige forutsetningen for at innovasjon og tjenesteutvikling skjer i
kommunal sektor, som igjen kan synliggjøre og utløse næringspotensialet, er å bygge en
infrastruktur (nettverk for innovasjon)som arbeider desentralisert mot kommuner, næringsliv og
samfunnsliv. Det er Høgskolen i Gjøviks oppfatning at en slik infrastruktur må virke på
"kommunenes premisser", hvilket innebærer at aktiviteter som skal stimulere til innovasjon i
kommunal sektor må ta utgangspunkt i aktører som har tilstrekkelig kjennskap til og kontakt med
sektoren. Å begrense innovasjonssatsingen mot kommunal sektor ved å innlemme denne i
ImoMed-nettverket, vil etter høgskolens oppfatning gi slagside mot en sterkere og bedre
koordinert spesialisthelsetjeneste. Det er derfor nødvendig å bygge opp en infrastruktur parallelt
med Innomeds videre funksjon, med mål om samspill og synergi på aktiviteter der dette
identifiseres som hensiktsmessig.

Høgskolen i Gjøvik viser for øvrig til offentlig høring av NOU 2011:11 med frist for innspill 15.
november 2011. Vi forutsetter at berørte departementer ser evalueringen av "Behovsdrevet
innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren" i sammenheng med innspill og konklusjoner fra
denne.
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