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HØRINGSUTTALELSE FRA HOSPICEFORUM NORGE angående 

evaluering av satsing på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i 

helsesektoren 
 

Hospiceforum Norge(HfN) er en frivillig, ideell organisasjon som jobber for at alvorlig syke, 

døende og deres nærmeste skal få et bedre tilbud i siste del av livet (se vedlagt notat: 

Hospiceforum Norge: Handlingsplan 2011-2012). Blant annet innebærer det at HfN jobber for 

at hospice som behandlings- og omsorgsmodell kan prøves ut og etableres. Det er med dette 

spesielle fokuset vi har lest evalueringsrapporten og kommer med våre synspunkter. 

 

Evalueringsrapporten viser til at hovedfokus mht innovasjon til nå har vært prosjekter knyttet 

til spesialisthelsetjenesten og teknologiutvikling knyttet til denne. Det er derfor bra at en ser 
tjenesteinnovasjon som et viktig satsingsområde og at en ser at primærhelsetjenesten 
må løftes fram.  
 

I rapporten løftes ulike utfordringer i helse- og omsorgssektoren fram som pasientgrupper 

med store utfordringer og udekkede behov. Her er også gruppen uhelbredelig syke og døende 

og deres nærmeste. I lys av samhandlingsreformens intensjoner blir det spesielt 
spennende å se om en evner å åpne opp for nye ideer og nye løsninger mht 
tjenesteutforming. En skriver i rapporten at det kan være vanskelig å finne sentrale 
samarbeidspartnere knyttet til primærhelsetjenesten. Vårt inntrykk er at det er mange 
ulike organisasjoner og grupper som mer enn gjerne ønsker å være samspillspartnere i 
utforming/utprøving av nye tjenestetilbud. Eksempelvis ønsker Hospiceforum Norge 
mer enn gjerne å tilby sin kompetanse. 
 
Hospiceforum Norge er spesielt opptatt av døende personer og deres pårørendes 
behov for tjenestetilbud som representerer kvalitet, fleksibilitet, trygghet og ro. Vi 
mener at det trenges utprøving av nye modeller for tjenestetilbudet. Vår erfaring er at 
dette fort medfører interessekonflikter innenfor det store ”helse-systemet” mellom de 
som har interesse av at tradisjonell behandlingslogikk opprettholdes på den ene siden 
og de som ønsker tjenestetilbud som omfatter nye måter å tenke og jobbe på. Det er 
svært vanskelig å få økonomisk støtte til innovative prosjekter da det er det ”bestående 
systemet” som forvalter de økonomiske ressursene.  
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Evalueringsrapporten peker på at det kan være vanskelig å skille mellom 
innovasjon og helsetjenesteutvikling. Det kan også være utfordrende å få inn spennende 
nye tjenestetilbuds-prosjekter i et helsevesen som i stor grad preges av store 
prioriteringsutfordringer og sterke profesjonsaktører. Vi mener derfor at det blir helt 
nødvendig med egne finansieringsordninger for innovasjonsprosjekter.  
 
Innovasjonsaktiviteter kan fort bli fragmenterte og sterkt preget av ønske om 
innsparinger og økt lønnsomhet.  Vi savner en mer overordnet 
verdidebatt mht. hva samfunnet trenger mer enn hva som kan være nyttige og mulige 
næringsutviklingsområder. Det kan fort bli konkurranseprosjekter mht. utvikling av 
teknologi mer enn gode modeller for omsorg for svært utsatte personer med store 
behov.  
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