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Det begynner å rulle med 
velferdsteknologi! 

Foto: Johnér 

«Look to Agder!» 

…men tempoet må opp! 



I tiden fremover – hva er de viktigste strategiene i det 
nasjonale Velferdsteknologiprogrammet? 
 

Foto: Johnér 

Spredning av trygghetsskapende 

teknologi 

Påbegynne realisering av felles 

plattform for velferdsteknologi 

Fortsette utprøving av medisinsk 

avstandsoppfølging 
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Trygghetsskapende teknologier 

Mestringsteknologier 

Utrednings- og behandlingsteknologier 

Velværeteknologier 
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Spredning av 

velferdsteknologi 

 

Gir gode tjenester 

 

Samfunns-

økonomisk lønnsomt 



Foto: Johnér 

Spredning av trygghetsskapende 

teknologi 

Påbegynne realisering av felles 

plattform for velferdsteknologi 

Fortsette utprøving av medisinsk 

avstandsoppfølging 



Trygghets- og mestringsoppdraget 
(2013-2020) 
 
 

Foto: Johnér 

Bo lengre hjemme, skape 

trygghet 

Mestre egen helse 

Frigjør tid og øker 

omsorgskapasitet 

31 kommuner 

Gode resultater 

Utviklingskommuner 2013-2016 

Bergen 

Bjugn 

Bærum  

Drammen 

Fredrikstad  

Horten 

Larvik 

Lindås 

Lister-regionen (Farsund, Flekkefjord, 

Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal og 

Sirdal) 

Oslo (Fire bydeler: St. Hanshaugen, 

Gamle Oslo, Sagene, Grünerløkka)  

Sarpsborg 

Skien 

Stavanger 

Stord 

Tjøme og Stokke 

Trondheim 

Tromsø 

Vestre Toten og Søndre Land 

Værnes-regionen (Frosta, Meråker, 

Selbu, Stjørdal, Tydal) 

Østre Agder (Risør, Grimstad, Arendal 

og Tvedestrand) 

Åfjord 
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Gårsdagen var tydelig på erfaringene: 

 
Velferdsteknologi gir gevinst!  



Andre gevinstrealiseringsrapport 

Tre anbefalinger:   

o Digitalt tilsyn  

o Nye pasientvarslingssystem bør inkludere 
digitalt tilsyn 

o Logistikkløsning for beregning av kjøreruter 

 

Tidligere anbefalinger:  

o Mobile trygghetsalarmer 

o Lokaliseringsteknologi (GPS) 

o Elektronisk medisineringsstøtte 

o Elektronisk dørlås  

 

  

 



 
 
   

Bergen kommune har redusert antall 
hjemmebesøk med 38 % og total vedtakstid 

med 59 % for 18 hjemmeboende med 
elektronisk medisineringsstøtte  

(Bergen kommune, 2016). 
 

Estimert besparelse for 1.000 brukere 

med elektronisk nøkkelhåndtering 

tilsvarer 8 sykepleiestillinger, eller 5,6 

mill. kroner per år  

(Fredrikstad kommune, 2016). 

Farsund, Grimstad, Risør, Tvedestrand og 
Meråker kommuner kan alle vise til unngått 

oppbemanning eller reduksjon i antall stillinger 
på natt i tjenester for psykisk 
utviklingshemmede (2016).  

 

Eksempler:  

I Lindås kommune svarer både ansatte, 
brukere og pårørende at sensorteknologi 

er mindre inngripende enn om 
personalet hadde vært til stede fysisk 

(Berge, 2016).  
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Vi starter nå 
spredningsfasen 

 
Stor etterspørsel 

etter midler og råd 
fra norske kommuner 
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Hva tilbyr vi kommunene som blir tatt opp i 
spredningsfasen 



Opplæring og støtte fra Velferdsteknologiprogrammet 
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• Tjenesteinnovasjon 

• Gevinstrealisering 

• Veiledning i anskaffelser sammen med 
Leverandørutviklingsprogrammet 

• Veiledning i tekniske anbefalinger 

 



Opplæring og støtte fra Velferdsteknologiprogrammet 
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• Tjenesteinnovasjon 

• Gevinstrealisering 

• Veiledning i anskaffelser sammen med 
Leverandørutviklingsprogrammet 

• Veiledning i tekniske anbefalinger 

 

Prosessveiledning for å støtte endringsprosesser 



Opplæring og støtte fra Velferdsteknologiprogrammet 
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• Tjenesteinnovasjon 

• Gevinstrealisering 

• Veiledning i anskaffelser sammen med 
Leverandørutviklingsprogrammet 

• Veiledning i tekniske anbefalinger 

 

Prosessveiledning for å støtte endringsprosesser 

Nasjonale samlinger for læring og erfaringsdeling 



Opplæring og støtte fra Velferdsteknologiprogrammet 
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• Tjenesteinnovasjon 

• Gevinstrealisering 

• Veiledning i anskaffelser sammen med 
Leverandørutviklingsprogrammet 

• Veiledning i tekniske anbefalinger 

 

• Ressurskommunene (31 kommuner som har mye erfaring) 

• Utviklingssentrene i fylkene 

• KomUt nettverket 

• Leverandørutviklingsprogrammet 

• Fylkesmennene 

• KS regioner 

Prosessveiledning for å støtte endringsprosesser 

Nasjonale samlinger for læring og erfaringsdeling 

Støtte fra ulike aktører 

Dele kunnskap! 



Nøkkelfaktoren! Forankring og beslutning 

Politisk og administrativ 

ledelse 

Mellomledelse/fagledelse 

Ansatte, utførende 

tjeneste, ildsjeler 



Foto: Johnér 

Spredning av trygghetsskapende 

teknologi 

Påbegynne realisering av felles 

plattform for velferdsteknologi 

Fortsette utprøving av medisinsk 

avstandsoppfølging 



Bakgrunn 

Hvor står vi? 

Stortingets budsjettvedtak for 2015 (Innst 11S (2014-2015)): 
• Avstandsoppfølging av 4-500 personer med kroniske somatiske sykdommer  

• Fire fylker 

• Fremskaffe kunnskap om effekter  

• Sikre implementering av løsninger som gir økt kvalitet og ressursutnyttelse 

• Over 400 aktive brukere – effektmålinger pågår, første rapport 15.09.2017 

• Møtt strukturelle problemstillinger: 

o Juridiske:  Hvilken tjeneste er dette? 

  Behandling av helseopplysninger? 

  Veiledningsbehov overfor kommunene! 

o Finansielle:  Mangelfull dokumentasjon på effekter og gevinster 

  Vanskelig å angi sikker retning for finansielle ordninger 



Sarpsborg – Sykehuset Østfold 

• Privat oppfølgingstjeneste 

• Ordinær dagtid 

• 104 brukere: Diabetes, 
hjertesvikt, KOLS 

• Fastlegen, pasient, 
hjemmesykepleie kan få 
tilgang til målingene 

 

 

10.03.2017 

Tema for presentasjonen 
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Utviklingsstøtte – Sintef Følgeforskning – Intro International  Ekspertgruppe 

Teknologi: Nettbrett, spirometri og temperatur, 
glucosemåler, puls og O2metning, vekt, blodtrykk, 
Bluetooth 



Trondheim – St. Olavs hospital 

• Samlokalisert oppfølging med 
legevaktsentral, (+ 
trygghetsalarmer) 

• Dag og kveld  
• 56 brukere : hjertesvikt og 

KOLS 
• Nasjonal pilot infrastruktur 

 
 

10.03.2017 

Tema for presentasjonen 
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Utviklingsstøtte – Sintef Følgeforskning – Intro International  Ekspertgruppe 

Teknologi: Fra 01.2017. Nettbrett, vekt, 
blodtrykksapparat, O2metning 
Bluetooth 



Oslo – Lovisenberg sykehus 

10.03.2017 

Tema for presentasjonen 
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Utviklingsstøtte – Sintef Følgeforskning – Intro International  Ekspertgruppe 

• 3 oppfølgingstjenester i 4 
bydeler (+ trygghetsalarmer) 

• Ordinær dagtid 

• 210 brukere: Hjertesvikt, KOLS, 
diabetes 

• Fastlegen, pasient, 
hjemmesykepleien kan få 
tilgang til målingene 

Teknologi: Nettbrett, vekt, blodtrykk, O2metning, 
glucosemåler, Bluetooth 



Stavanger – Stavanger universitetssykehus 

10.03.2017 

Tema for presentasjonen 
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Utviklingsstøtte – Sintef Følgeforskning – Intro International  Ekspertgruppe 

• Kommunal sykepleierpoliklinikk 

• Ordinær dagtid 

• 28 brukere: KOLS  mm 

• 6 brukere: Levevaneendring, 
online frisklivssentral 

• Pasient logger seg på nettportal 
med eget nettbrett eller pc 

 

Teknologi iverksettes 1.mars: O2metning, 
blodtrykk, vekt, aktivitetsarmbånd 



Så langt kan vi si…. 

• Lovende resultater, men trenger mer kunnskap! 
 

• Økt fokus på de kliniske effekter? 
 

• Organisering av tjenestene – samhandling fastlege, sykehus og 
kommune (responstjeneste) 
 

• Hvor ligger gevinstene? Hvordan understøtter dagens 
finansieringsordninger utbredelse i fremtiden? 
 



Spørsmål? 


