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Svar - Høring - evaluering av satsing på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i
helsesektoren

Høringsuttalelse fra Trondheim kommune.

Trondheim kommune har mottatt og gjennomgått evalueringsrapporten fra Damvad AS og støtter
dens hovedfunn som går på at satsningen har hatt stor betydning for å raskapt en felles dagsorden
om økt fokus på innovasjon i helsesektoren, og deres anbefaling om at satsningen videreføres.

Rapporten peker også på at hovedsatsningen har vært i spesialisthelsetjenesten.Trondheim
kommune støtter forslaget om at gruppen av samarbeidspartnere utvides med representanter fra
kommunesektoren/primærhelsetjenesten. Vi ønsker en videre satsning med større fokus på helheten
i helsetjenesten, der innovasjon også omfatter primærhelsetjenesten. Utfordringer som kommunene
står overfor fremover og med oppstart av samhandlingsreformen mener vi understøtter en større
involvering av primærhelsetjenesten.

Trondheim kommune har vært involvert i flere innovasjonsprosjekter, og vår erfaring er at det er
stort behov for både videreutvikling og nyutvikling av teknologi. Vi har egen satsning på
velferdsteknologi for å understøtte fremtidig tjenesteyting. Vår erfaring så langt er at dagens
teknologi ikke løser utfordringene vi står overfor, men de må både videreutvikles og tilpasses. Dette
krever evne og vilje til å engasjere, ikke bare tjeneStene,men også produsentene og leverandørene,
som igjen er avhengig av et marked. Dette gir oss en ny rolle i arbeidet og vi trenger hjelp og støtte
både til å orientere oss, koble oss og veilede oss. Vi er opptatt av at fremtidens tjenesteutvikling skal
bygge både på behovs og forskningsbasert kunnskap.

Evalueringen peker på at det bør vurderes om satsningen skal suppleres med sterkere virkemidler.
Dette støttes spesielt da erfaringene tilsier at aktørene gjerne vil ha garantier som sikrer
gjennomføring av planlagte prosjekter og tiltak før oppstart. Dette gjelder også produsentene som
trenger sikkerhet i at det eksisterer et marked.
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Konklusjon
Trondheim kommune er positiv til videre satsning og ønsker større involvering av kommune og
primærhelsetjenesten.
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TRONDHEIM KOMMUNE

Helge Garåsen Klara Borgen
kommunaldirektør for helse og velferd rådgiver

Elektronisk dokumentert godkenning uten underskrift

162072/11


