
Oslo 27.01.2012 

Petter Øgar, Helse- og omsorgsdepartementet  

 

• 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Forskning i kommunale helse- og 
velferdstjenester - forventninger og 

virkemidler fra sentrale helsemyndigheter 

 

 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Overordnet situasjonsbilde 

 Vi driver for lite forskning 

 Det gjelder i særlig grad i kommunene 

 Forskningsinnsatsen er ikke i tilstrekkelig grad 
rettet inn mot de problemstillingene som er 
viktigst i et samfunnsperspektiv 

 Forskningen (i forhold til kommunale 
problemstillinger) er ikke optimalt organisert 
eller finansiert 

 I lys av dette er samarbeidet mellom Oslo 
kommune og Universitetet i Oslo særdeles 
velkomment    
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Helse- og omsorgsdepartementet 

Sentrale spørsmål 

 

 Hvilke temaer og problemstillinger er det 
viktigst å få forskningsmessig belyst? 

 Hvordan kan dere få det til? 

 Hva bør være statens rolle i forhold til 
dette? 
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Helse- og omsorgsdepartementet 

En fantastisk                              
utvikling 
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Men nå venter 
nye utfordringer 

Enerhaugen 1953 



Samhandlingsreformens 
forståelse og utfordringsbilde 

• Uro for helse- og omsorgstjenestens bærekraft: 

• Økte behov – flere eldre, økte muligheter, økte krav 

• Mangel på helsepersonell 

• Ingen Zareptas krukke 

• Utfordringer i tjenestene, bl.a.: 

• For dårlig sammenheng og koordinering av tilbudet 
til store pasientgrupper 

• Mange utskrivingsklare pasienter 

• For lite satsing på forebygging 

• Sosiale helseforskjeller 

• Uløste utfordringer knyttet til rus og psykisk helse 

• Tilpasning til nye sykdomsmønstre 
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Helse- og omsorgsdepartementet 

Aldrende befolkning – som vil påvirke 
hele samfunnet 

• Stort tjenestebehov 
- Eldre 80+ 
- Demensutfordringen 
- Endret sykdoms- 
  mønster 
- Nye behandlings- 
  muligheter 
- Endrede krav og 
  forventninger 

• Stort marked 

• Ressurs- og 
pressgruppe 

 

“Demographic changes… are transforming  

the world” (FN-rapporten World Population  

Ageing 1950-2050) 
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Kontekst som utfordrer 
solidariske løsninger 

• Helse og livet – det kjæreste du har 

• Avtagende tro på et liv etter døden, 
tiltagende, nesten korresponderende  
overtro på helsetjenestens muligheter 

• Nesten enhver er seg selv nærmest, 
særlig når jeg er syk 

• Mange har mye penger – og det er mye 
penger i dette 
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Helse- og omsorgsdepartementet 

Kunnskapsbehov for å møte 
framtidens utfordringer  

 
 Vi trenger mer forskningsbasert kunnskap for 

nasjonal og lokal planlegging og handling 
om: 
 
Systemene; ulike former for styring, 
organisering og ledelse, alternative 
tjenesteformer og oppgaveløsninger 
Dagens og framtidas brukere; 
epidemiologi, brukernes behov og 
preferanser, endringer i brukergrupper 
(eks. minoritetshelse)  
Faget; basal og klinisk kunnskap,  
kompetansebehov 
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Helse- og omsorgsdepartementet 

Aktørene 

• Kommunene 

• Universitet og høgskoler 

• Instituttsektoren 

• RHFene 

• Allmennmedisinske forskningsenheter (4 stk)  

• Sentrene for omsorgsforskning (5 stk)  

• Kompetansesentra 

• Utviklingssentre for sykehjem og 
hjemmetjenester (i hvert fylke)  

 

Mange aktører. Lite samordning av aktiviteten. 

 

 
9 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Kommunenes nye medvirkningsansvar 
for forskning – hva kan ligge i dette? 

 Tenke gjennom/lage plan for kommunens rolle i 
forhold til forskning: 

Gjøre synlig og formulere problemstillinger der det 
er behov for økt kunnskap 

 Bidra med/gjøre data tilgjengelige   

Utvikle samarbeid med andre kommuner og 
forskningsinstitusjonene  

 Bidra med finansiering - krevende for kommunene 

Drive forskning selv eller sammen med andre 
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Helse- og omsorgsdepartementet 

Statens virkemidler for forskning (1) 

 Juridiske:  
Medvirkningsansvaret i ny helse- og omsorgstjenestelov, 
krav om samarbeidsavtaler med helseforetakene. 
Helseforetakene har siden 2001 hatt forskning som en av 
sine fire lovpålagte oppgaver.  

 Finansielle: 
Midler til Norges Forskningsråd gjennom ulike program, 
styrket senere år  
Føringer i oppdragsbrev til RHFene (eks 15 mill kroner til 
samhandlingsforskning) 
Støtte til AFEne 

 Styringsmessige:  
Oppdragsdokumentene til RHFene 

 Kompetansemessige:  
Utdanningsinstitusjonenes ansvar for forskning 
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Helse- og omsorgsdepartementet 

Statens virkemidler for forskning (2) 

 Organisatoriske: 
Utvikle samarbeidsfora for forskning og innovasjon for 
den kommunale helse- og omsorgsektoren  
Sentrene for omsorgsforskning (regionale), med særlig 
ansvar for å følge opp utviklingssentre for sykehjem og 
hjemmetjenester i sin region(ett i hvert fylke) 

 Pedagogiske: 
Veileder/ håndbok for kommunenes medvirkningsansvar 
for forskning vil bli laget 

 Bidra til å framskaffe data:  
IPLOS, Folkehelseprofiler, Logg/Norlag, kommunalt 
”NPR”?, Nasjonalt helseregisterprosjekt med mål om å 
utvikle effektive datakilder 
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