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EVALUERING AV SATSING PÅ BEHOVSDREVET INNOVASJON OG 

NÆRINGSUTVIKLING I HELSESEKTOREN  

 

Sandefjord kommune ønsker å gi en kort anbefaling til videre utvikling på området basert på 

egne erfaringer. 

 

Sandefjord kommune har i mange år engasjert seg i innovasjonsarbeid innen helsesektoren. 

Kommunen vil sterkt anbefale at satsingen på innovasjonsarbeid blir styrket innen 

kommunesektoren. Kommunehelsetjenesten utgjør en like stor andel av helsenorge som 

spesialisthelsetjenesten. I forbindelse med helsereformen vil kommunenes andel bli enda større. 

Vi står bl.a overfor store rekrutteringsutfordringer i årene framover og derfor ser vi at det er 

nødvendig med en betydelig satsing på innovasjon for å kompensere for mangelen på personell. 

Innovasjonssatsingen må skje i kommunal sektor fordi effekten av denne erfaringsmessig vil bli 

større enn mulig gjenbruk med nødvendige tilpassinger av løsninger utviklet av og for 

spesialisthelsetjenesten og andre organer.  

 

Sandefjord kommune har i flere år kjørt prosjekter i helsesektoren innen bl.a 

videokommunikasjon og elektronisk kommunikasjon av pasientinformasjon. Dette er prosjekter 

sponset av Norges Forskningsråd og Helsedirektoratet. Prosjektene kjennetegnes av deltakelse 

fra mange aktører innen helsesektoren og mange programvareleverandører. Det å endre 

arbeidsrutiner og innføre ny teknologi innen en stor sektor er utfordrende. Sandefjord kommune 

har god erfaring med denne typen prosjekter. Vi har skapt funksjonelle og gode løsninger som 

både er effektive, kompetansehevende og kvalitetshevende. På den motsatte siden er vår erfaring 

at prosjektene blir av for kort varighet, at de er for dårlig finansiert og at 

programvareleverandørene ikke kan gis nødvendige økonomiske incentiver til å prioritere 

utviklingsarbeid. 

 

Oppsummeringsmessig vil Sandefjord sterkt anbefale at innovasjonsarbeid innen 

kommunesektoren blir prioritert i årene framover.  

 

Med hilsen 

 

Lise Tanum Aulie 
helse- og sosialsjef 
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