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Høringssvar fra Kreftforeningen - Evaluering av Teknologirådet 

Henvisning til Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) rapport 
32/2011: Evaluering av teknologirådet som Nærings- og handelsdepartementet har sendt ut på 
høring med frist 10.2.2012. 

Innledningsvis vil Kreftforeningen gratulere Teknologirådet med en god evaluering. Vårt generelle 
inntrykk stemmer godt overens med innholdet i rapporten. Teknologirådet gjør et gjennomgående 
grundig arbeid, med fokus på bruk av teknologi og ikke teknologien som sådan, samt formidler sitt 
budskap på en svært forståelig måte for allmennheten. 

Kreftforeningens tidligere samarbeid med Teknologirådet 
Kreftforeningen har samarbeidet med Teknologirådet ved flere anledninger siden oppstart av 
Teknologirådets helseprosjekter i 2008, sist ved lanseringen av rapporten «Pasientens behov for 
kvalitetsinformasjon på nett». Kreftforeningen deltok i en ekspertgruppe og generalsekretær Anne 
Lise Ryel satt i panelet ved lanseringen av rapporten for Stortingets Helse- og omsorgskomM. 
Helse- og omsorgsdepartementet har senere fulgt opp anbefalingene om kvalitetsinformasjon på 
nett. 

Teknologirådets spesielle rolle 
Teknologi er en av de største driverne for utvikling og et område med mange ulike interesser. Av 
den grunn vil Kreftforeningen presisere verdien av Teknologirådets uavhengige rolle og 
kompetanse til å vurdere muligheter ved ny teknologi, stille nødvendig kritiske spørsmål, sette 
viktige samfunnsområder på agendaen, og ikke minst har borgerens interesser i fokus. 

Teknologirådet var etter Kreftforeningens syn den første instans som satte pasientens behov for 
bruk av IKT tydelig og kompetent på dagsorden i Norge med Pasient 2.0: Pasienten på nett i 2010. 
Dette ble fulgt opp av Helse- og omsorgsdepartementets med etablering av helsenorge.no  i 2011. 

Kreftforeningens syn på Teknologirådets arbeid fremover 
Norge er et svært teknologimodent land hvor bruk av teknologi er gjennomtrengende på de fleste 
områder, men hvor et av unntakene er helsesektoren hvor mye gjenstår. Vi registrerer at det er 
høye ambisjoner på nasjonalt nivå innen området ehelse, men kan ikke se noen klar strategi og 
forpliktende plan. Av den grunn er det svært viktig at Teknologirådet fortsatt holder fokus på 
helsesektoren og med et tydelig pasientfokus, og at Teknologirådet har ressurser til å arbeide med 
høy intensitet og kompetanse innenfor ehelse området fortsatt. 

I tillegg mener vi det er viktig at det fortsatt, og kanskje i større grad, brukes lekfolk i 
Teknologirådets arbeid. 
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Kreftforeningens videre samarbeid med Teknologirådet 
Vi mener at teknologi er et av de viktigste virkemidlene til å understøtte en myndiggjort pasient 
som tar kontroll og ansvar for egen helse- og livssituasjon. Her har Teknologirådet og 
Kreftforeningen felles oppdrag og kan ha nytte av et mer utvidet samarbeid fremover. 
Frivillig sektor kan bidra til innovativ utvikling raskere enn det offentlige og i partnerskap med det 
offentlige også innenfor teknologiområdet. Kreftforeningen ønsker et videre samarbeid for å belyse 
bruk av ny teknologi for å gi pasientene eierskap til egne helsedata og utvikling av interaktive 
tjenester samt fokus på det forebyggende/helsefremmende perspektivet i tillegg til 
omsorgsteknologi. 
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