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Gjennomgang av kunnskaps- og kompetansesentre på helse-, omsorgs- og
velferdsområdet utenfor de regionale helseforetakene. Forslag til
samfunnsoppdrag. Høring
Helse- og omsorgsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har gjennom
et hovedoppdrag og et deloppdrag gitt Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i
oppdrag å gjennomgå kunnskaps- og kompetansesentre med annen forankring enn i de regionale
helseforetakene. Målet er å kunne gi anbefalinger som styrker arbeidet med de regionale og nasjonale
kunnskaps- og kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten og å styrke samordningen på
barne- og ungdomsområdet spesielt (jf. deloppdraget).
Formulering av et felles overordnet samfunnsoppdrag for sentrene står sentralt i gjennomgangen.
Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har valgt å sende ut forslaget til
samfunnsoppdrag for kunnskaps- og kompetansesentre på helse-, omsorgs- og velferdsområdet på
høring som egen sak for å få et best mulig grunnlag for det videre arbeidet.
Kapittel 1 i den foreliggende delrapporten omhandler formål og bakgrunn for arbeidet, og det pekes på
behovet for et felles samfunnsoppdrag. Kapittel 2 gir en oversikt over sentrale utfordringer. Kapittel 3
omhandler andre aktører på kunnskaps- og kompetansefeltet med særlig vekt på forsknings- og
utdanningsfeltet, og forvaltningens rolle. En beskrivelse av styringssystemet for de nasjonale
kompetansetjenestene som er lagt til de regionale helseforetakene er gitt i kapittel 4. I Kapittel 5 er det
lagt fram forslag til samfunnsoppdrag for kunnskaps- og kompetansesentrene. Her inngår bl.a.
definisjon av målgruppe, funksjoner på ulike nivåer og forholdet til utdanning og forskning.
Vi ber særlig om høringsinstansenes kommentarer på følgende punkter:
1. Samfunnsoppdraget legger opp til at sentrenes primære oppgave skal være å støtte
kvalitetsutvikling av praksisfeltet gjennom metodeutvikling og kompetansebygging samt legge til rette
for samordning, tverrsektorielt samarbeid og nettverksbygging. Hva er høringsinstansenes
kommentarer til dette?
2. Det foreslåtte samfunnsoppdraget skisserer kunnskaps- og kompetansesentrenes rolle i forhold til
andre aktører som universiteter og høgskoler, instituttsektoren og forvaltningen. Bidrar det foreslåtte
samfunnsoppdraget til å avklare sentrenes rolle og ansvar opp mot andre kunnskaps- og
kompetanseaktører?
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3. Samfunnsoppdraget beskriver målgruppene for kunnskaps- og kompetansesentrene. Hva er
høringsinstansenes kommentarer til denne beskrivelsen?
4. Samfunnsoppdraget legger opp til at grunnforskning ikke skal være en del av kunnskaps- og
kompetansesentrenes virksomhet finansiert gjennom tilskuddsmidler. Sentrene bør imidlertid kunne
drive anvendt forskning. Hva er høringsinstansenes kommentarer til dette?
5. Kunnskaps- og kompetansesentrene skal ikke drive og drifte grunnutdanninger. Sentrene kan bidra
til opplæring og undervisning. Hva er høringsinstansenes kommentarer til dette?
6. Samfunnsoppdraget legger opp til at kunnskaps- og kompetansesentrenes virksomhet skal bygge på
dokumenterte metoder og kunnskap. Hva er høringsinstansenes kommentar til dette?
7. Er det fagområder der det foreligger et udekket kunnskapsbehov og der kunnskaps- og
kompetansesentre vil kunne møte dette behovet?
8. Andre kommentarer?
Frist for å avgi høringsuttalelse er satt til fredag 31. januar 2014.
Høringsuttalelsen merkes med saksnummer 13/10860
Denne sendes fortrinnsvis elektronisk til:
postmottak@helsedir.no
Høringsuttalelser kan også sendes til:
Helsedirektoratet
Postboks 7000
0030 Oslo
Eventuelle spørsmål kan rettes til prosjektleder Hilde Skyvulstad, tlf 24 16 34 90, hisky@helsedir.no,
eller til seniorrådgiver Sissel Lorck, tlf 46 61 86 52, sissel.lorck@bufdir.no
Høringsnotatet er også publisert på direktoratenes nettsider: www.helsedirektoratet.no og
www.bufetat.no
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