Innspill til HelseOmsorg21
Bruk dette skjemaet for å gi ditt innspill til den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien for
helse- og omsorgssektoren. Innspillsrunden begynner 17. september og avsluttes 14. oktober.
Innspill kan sendes til hvert enkelt arbeidsområde. Les mer om arbeidsområdene her.
Det er mulig å sende innspill til flere/alle de fem arbeidsområdene.
Innspill sendes som vedlegg til e-post: innspill_ho21@forskningsradet.no.

Ethvert innspill som mottas innen utgangen av mandag 14. oktober, regnes som saksdokument i
strategiprosessen og publiseres på nettsidene til HelseOmsorg21. Forskningsrådet vil ikke besvare
eller kommentere innspill. Prosessen er offentlig og anonyme innspill blir ikke behandlet. Vi
forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har krenkende
utsagn eller inneholder spam og reklame.
Generelle spørsmål kan rettes til:
helseomsorg21@forskningsradet.no
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1.

Hovedbilde av dagens kunnskapsstatus og situasjon:
- Styrker og svakheter/mangler i dagens system. Maksimum 2500 tegn.

Elektroforeningen er en næringsorganisasjon som representerer grossister, produsenter og
importører av elektrisk utstyr. Norsk Teknologi representerer teknologibedrifter som har bred
kompetanse på teknologi, som installatør og teknisk integrator. Vi vil i våre innspill til Helse og
Omsorg 21 rette fokus på utvikling og bruk av velferdsteknologi.
Med velferdsteknologi mener vi brukerrettet teknologi som har til hensikt å understøtte og forsterke
brukernes trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.
Vi vet at om få år vil eldrebølgen og samhandlingsreformen forsterke utfordringene i pleie- og
omsorgssektoren. Det å ta i bruk velkjent teknologi som velferdsteknologi kan bidra til å avhjelpe
utfordringene kommunene vil bli stilt overfor. Teknologien, den politiske viljen og flere utredninger
finnes i dag, nå må det bare tas skrittet videre.
Fra Elektroforeningen og Norsk Teknologi sin side er vi opptatt av at vi må ta skrittet fra prat til
handling når det gjelder å ta i bruk kjent teknologi som velferdsteknologi. Teknologien finnes og er
tilgjengelig, men det er i dag mange barrierer for at den tas i bruk i stor skala. Teknologien må
gjøres kjent og tilgjengelig for både tjenesteytere og private brukere.
Gjennom de siste årene har det vært uttrykt klar politisk vilje til å satse på velferdsteknologi for å
løse morgendagens pleie- og omsorgsutfordringer, kommunene mangler imidlertid i stor grad
strategi og/eller visjon for å få dette på plass. Vi har flere gode eksempler og piloter, men mangler
samordning, koordinering og kunnskapsdeling om disse. Dette må på plass for å komme skrittet
videre.
Vi opplever også at det i dag mangler finansielle incentiver for å få på plass satsningen. Dette
sammen med et særs fragmentert og vanskelig regelverk innenfor sektoren, manglende innkjøps og
teknisk kompetanse i kommunen samt, et krevende innkjøpsregelverk har vært med på å forsinke
en ønsket utvikling.
Vår erfaring er at dersom vi som samfunn skal lykkes med implementering av teknologien i bruk må
det legges til rette for et bedre samspill mellom det offentlige - næringsliv - og forskning. Vi har
dessverre erfart at næringslivet som innovasjonspartner og løsningsleverandør i dag er
undervurdert.

2.

Vurderinger:
- Utfordringer og muligheter inkludert besvarelse av evt. konkrete spørsmål på området.
Maksimum 2500 tegn.

Det å ta i bruk velferdsteknologien på en fornuftig måte vil være med å løse fremtidens utfordringer
innen helse og omsorg. Nordmenn er tidlig brukere av ny teknologi, noe vi i dette arbeidet kan
utnytte bevist. Det må likevel legges til rette for enkle og gode løsninger, samt god opplæring av
brukerne, både de private og offentlige pleiere, slik at alle blir i stand til å ta løsningene i bruk.
Gode omsorgstjenester og brukervennlige løsninger er noe «alle» vil ha, og viljen til å betale er
også til stedet. Innovasjon er en risikosport, og da spesielt i helse- og omsorgssektoren. Vi ser at
offentlige innkjøp og kortsiktige budsjetter kan være et hinder for langsiktige og lønnsomme
innvesteringer. Dette kommer spesielt til syne i forbindelse med praksis rundt innkjøps- og
anbudsreglementet.
Kommunesektoren i Norge har ansvaret for å tilby innbyggerne nødvendige og lovpålagte
omsorgstjenester og gjennom dette også ansvaret for å implementere velferdsteknologi og nye
tjenester. Barrierene for nyskaping og omstilling i kommunene synes imidlertid å være unødvendige
høye. Vi tror dette kan løses ved at næringslivet blir involvert som mer enn en passiv
underleverandør. Vi anbefaler at næringslivet i stedet blir brukt konstruktivt som
samarbeidspartnere og medutviklere.
Dessverre opplever våre bransjer at kommunene tenker svært lite fremtidsrettet når de bygger
morgendagens omsorgsbygg. Adskilte budsjetter for investering og drift og manglende samordning
og kompetanse på tvers av tjenesteområdene i kommunene resulterer i at billigste løsning og
gårsdagens teknologi ofte blir valgt. Det bygges i dag mange nye omsorgbygg uten den
infrastrukturen som er nødvendig for å kunne implementere morgendagens teknologi og tjenester.
Vi må bygge dagens boliger slik at de også kan ta høyde for ny teknologiutvikling.
Gode innovasjonsarenaer drives frem lokalt i et samspill mellom kommuner, forskningsmiljøer,
innovasjonsmiljøer og leverandørindustrien – finansiert på en slik måte at det ikke legges ytterligere
press på kommuneøkonomien, ei heller tapper leverandørindustrien for investeringskapital.
Mangelen på gode "innovasjonsarenaer i felten" er den største trusselen for å forbedre
morgendagens omsorg. Disse må integreres tett med innkjøpsmiljøer og ny tjenestepraksis i
kommunene, slik at det skapes et reelt marked for nye løsninger.

3.

Målsettinger:
- Identifisere konkrete mål det er ønskelig å oppnå. Maksimum 2500 tegn.

Regjeringens mål er at innbyggerne skal ha tilgang på bedre tjenester integrert med ny
velferdsteknologi innen 2020. Vi forutsetter at ny regjering viderefører dette målet. Næringslivet
ønsker å bidra til et felles løft for å nå disse målene. For at implementering av ny teknologi og nye
tjenester i stor skala skal lykkes må flere av dagens utfordringer gjøres om til muligheter og tydelige
målsetninger:
- Politisk lederskap: Politisk ledelse fra regjerings- til kommunenivå må tydeliggjøre at
kommunesektorens omsorgsmodell skal omstilles innen 2020 og levere høyere kvalitet med et
lavere kostnadsnivå – og at det innebærer økt samspill med næringslivet og en langt bredere og
mer kraftfull satsing på innovasjonsarenaer. Regjeringen bør se til den danske Strategi for velfærd
2013-2020, som er en felles plan for Regjeringen, regionene og kommunene om å implementere
"digital velferd" i full skala.
- Offentlige innkjøp: Innovative offentlige innkjøp er investeringer i fremtiden. Målet bør være at 5
prosent av alle innkjøp bidrar til innovasjon. Et kompetanseløft for kommunale innkjøpere må
finansieres og prioriteres, med spesielt fokus på gjennomføring av flere innovative innkjøp av helseog omsorgsteknologi.
- Holdningsendring: Implementering og gjennomføring av innovative prosjekter må belønnes,
feilslåtte prosjekter må godtas som eksperimenter man lærer av.
- Plattformer og tekniske løsninger som muliggjør helhetlige pasientforløp: det offentlige bør stille
krav til leverandørene om å bruke åpne og påbyggbare løsninger som muliggjør helhetlige
pasientforløp og sikker informasjonsutveksling mellom bruker, pårørende og omsorgsyter, enten det
er fastlege, sykehus eller omsorgspersonell.
- Nye finansieringsordninger som gir brukerne reelle valgmuligheter: for å stimulere til bedre
tjenester og økt innovasjon bør nye finansieringsordninger vurderes.
- Det må tenkes fremtidsrettet når morgendagens omsorgsbygg bygges. Det er i Meld St. 29 påpekt
at det er nødvendig å renovere inntil halvparten av alle heldøgns institusjonsplasser, inntil 45 000,
før antall eldre for alvor stiger fra 2020. I tillegg kan det bli nødvendig å bygge inntil 15 000 nye
omsorgsplasser. Disse må tilrettelegges så vi ikke får morgendagens omsorg i gårsdagens
bygninger.

4.

Anbefalinger og forslag til tiltak:
- Maksimum 2500 tegn.

- Øk bruken av innovative offentlige anskaffelser i kommunene gjennom en risikoavlastende
tilskuddsordning på 500 mill. kr/år for å sikre forutsigbar etterspørsel av velferdsteknologi fra det
offentlige, på linje med Hagenutvalgets forslag og den danske "Fonden for velferdsteknologi".
Tilskuddsordningen må benyttes til kjøp av teknologi og tjenester fra leverandører utenfor
kommunen.
- Heve innovasjonskompetansen i offentlig sektor gjennom frikjøp av innovasjonskompetanse fra
regionale innovasjonsselskaper/forskningsparker, heller enn å bygge opp nye sentre.
Innovasjonsselskapene er til stede regionalt og er vant til å koble næringsliv med
kommuner/offentlige aktører.
- Innfør skattefradrag for privatpersoner som ønsker å tilrettelegge for en trygg og aktiv alderdom
ved innkjøp av velferdsteknologiske løsninger i eget hjem.
- Etabler mål for kompetanseheving for å profesjonalisere innkjøpsfunksjonen i kommunene og
premier større anskaffelser av velferdsteknologi og tjenester.
- Åpne forsknings- og innovasjonsvirkemidlene innen helse- og omsorg for næringslivet –
innovasjon i offentlig sektor oppstår gjennom bidrag fra et mangfold av aktører.
- Øk tilgangen på offentlig risikokapital i tidlig fase på lik linje med Almi Invest i Sverige. Dette er
ekstra viktig for helse- og velferdsteknologiområdet som preges av lange utviklingsløp, stor
samfunnsnytte og stort kapitalbehov.
- Gi SSB oppdraget å fremskaffe kvalitetssikret statistikk for helse- og velferdsteknologi for å følge
utviklingen over tid og sette nasjonale mål for norsk næringsutvikling og eksport.

Vurderinger og kommentarer som faller utenfor alle arbeidsområdene.
- Maksimum 2000 tegn.

For at vi skal lykkes med å utvikle gode og rasjonelle omsorgstjenester for fremtiden er det
nødvendig å se helheten på tvers av tjenesteområdene. Gode og trygge boliger vil kunne bidra til
en bedre hverdag for brukere og pårørende, og en enklere og mer effektiv hverdag for de ansatte i
omsorgstjenesten. Det krever imidlertid at nødvendige investeringer gjøres for å tilrettelegge
boligen, både når det bygges og ved senere tilpasning. Vi mener at dette klart vil være med å kunne
gi store besparelser i omsorgssektoren. Kommunene må tenke helhet og livssykluskostander når
de bygger for nye omsorgsboliger og sykehjem.
Vi mener at dersom vi skal lykkes i å implementere gode velferdsteknologiordninger, må det først
fokuseres på innovasjon, så implementering og innkjøp – deretter forskning.
Vi vet at løsningene i dag finnes, men de etterspørres beklageligvis ikke. Det må derfor etableres et
tettere samarbeid mellom det offentlige og næringslivet for å få på plass de gode løsninger. Dette,
sammen med forskning og evaluering av løsningene, vil gi kunnskap og erfaringer og derigjennom
en økt etterspørsel. På sikt vil dette gi nødvendig forutsigbarhet for bedrifter som ønsker å få på
plass og bidra til en god utvikling av helse- og omsorgssektoren.

