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Agder Living Lab – forsknings metodikk:



Trinn 1 – workshop for behovsdefinering



Etterarbeid trinn 1

 Gjennomgang av datasamlingen fra workshopen

 Identifisere gode use-case for teknisk testing trinn 2 og 
use-casetesting trinn 3 



Hjemmebesøk på video

 Oppfølging av en hjemmeboende 

 Utarbeide case og prosedyre for oppfølging 



Hanne Smarthus 
Hanne bor hjemme sammen med ektefelle i en egnet bolig. 
Boligen er på en flate, det er ingen forhøyede dørterskler. 
Har trapp fra utgangsdør og ned til vei; 4 trappetrinn med 
gelender. 
Hjelpemidler: stokk inne og rullator til utendørsbruk, har 
en dusjstol, har komfyrvakt, trygghetsalarm, har multidose 
og dosetteske til eventuelt medisin. Hanne oppbevarer 
multidosen og dosettesken på kjøkkenet.

Ressurser: Hanne kan forstå og evne å ta adekvate valg 
når informasjonen legges til rette for henne og det ikke 
går for fort. Klarer morgenstell selv. Ektefelle legger til 
rette og ordner med mat når Hanne er hjemme. Hanne 
bruker smarttlf. Daglig; ringer og sender melding med 
sine barn og barnebarn. Leser avisa på nettbrett daglig; 
før eller etter dagsenterbesøk. Ektemannen handler inn 
mat.  
Risikoområder: FALL pga. risiko for underernæring og 
behandling med sterke smertestillende preparater for 
sine smerter i ryggen.  

Hjelpebehov: 
Medisinhåndtering;
Utlevering av multidose hver 14 i forbindelse med 
dusjbesøk. 
Utlevering av dosetteske med evt. medisin Oxynorm x 1 
pr uke sammen med dusjbesøk. 
Dusj x1 pr uke 
BT måling x pr uke, i forbindelse med dusj. Sist BT 
120/76.
Oppfølging av ernæring
Hyppige måltider
Beriking av kosten 
Ernæringsdrikker  

Hjemmebesøk på video:
Det er avtalt at hjemmetjenesten har tilsyn tirsdag 
og torsdag vha. hjemmebesøk på video kl. 11.00 for 
å følge opp medisinhåndteringen og ernæring. 
Hanne trenger noe tid til å stelle seg og spise 
frokost. Hanne sitter oftest i stuen når 
hjemmetjenesten ringer, da hun hviler etter frokost. 
Det er satt av ca 20 min. til dette tilsynet. Hanne gir 
beskjed til hjemmetjenesten om det ikke skulle 
passe og de må endre tidspunktet. 

Hjemmebesøk på  video – tjeneste utført av 
hjemmetjenesten

Individuell kartlegging  av behov og behov for oppfølging 
- gode pasientforløp 

Vedtak om at iverksetting av tiltak

Individuell prosedyre for den faglige oppfølging som skal 
gjøres på et slikt besøk

SPL på kontor og pasient hjemme. 

Medisinliste:
Albyl E 75mg x 1
Metropolol depot 50mg x 1
Oxycontin 20mg x 2 
Parasett 1g x 4
Oxynorm 5 mg ved behov x 4 
Laktoluse 10ml x 2



Trinn 2 – eksempler på ulike tester 

 Individuell test 

 Ansatt ved UiA med brukervennlighetskompetanse tester produktet

 Eksempel er testing av Tena Identifi

 Duo test

 Kommunalt ansatt med velferdsteknologisk kompetanse sammen med ansatt ved UiA med brukervennlighetskompetanse 
tester produktet

 Eksempel er GPS smartsåle 

 Bruker test

 Prosjektleder ALL sammen med prosjektgruppemedlem fra Uia (med teknologi og brukervennlighetskompetanse 
planlegger og legger til rette for test av produkter sammen med brukere

 Søknad sendes NSD om godkjenning av testing

 Eksempel er test av JodaCare og hjemmebesøk på video 

 Brukerpanel test

 Deltakere fra brukerpanel – testdeltaker sammen med prosjektgruppen tester produkt

 Brukervennlighetstest gjennomføres i eHelsesenteret ved UiA Grimstad
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Trinn 3 – Use case : Epilepsi anfall



Trinn 4 - Testing i hjemmemiljø



Brukerpanel 

 Rekrutering 

 Informasjonsmøter

 Deltakere i workshop for behovskartlegging

 Er med å tester produkter i hjemmemiljø – medforskere

 Brukervennlighetstester 

 Ansatte i tjenestene – use-case testing (trinn 3) i eHelselab ved UiA Grimstad  

 Deltar på undervisning/kurs for ansatte og konferanser 

 Hjemmeside brukerpanel

https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/utviklingssenteret-og-velferdsteknologi/velferdsteknologi/


Brukerpaneldeltakere 
tester i hjemmemiljø  -
trinn 4 



Trinn 4 hjemmemiljøtest og trinn 5 
skarp drift 

 Utvikling av prosedyrer for 
oppfølging av bruker og 
dokumentasjon

 Veiledere og prosedyrer for hvordan vurdere 
samtykkekompetanse 

 Publisering av rapporter etter testing: hjemmeside ALL

https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/utviklingssenteret-og-velferdsteknologi/velferdsteknologi/agder-livinglab/


Behovet for utvikling av prosedyrer knyttet il 
samtykkevurdering og dokumentasjon av 

manglende samtykkekompetanse

Arbeidsgruppe opprettet mai 2017

Møtes en til flere ganger pr måned

Systemansvarlig for fagsystem

Testing

Evaluering  og revurdering

Informasjon om ny mal  

Planlegge kurs/implementeringsstrategi 2018

Ny  veileder godkjennes av kvalitetsutvalget i 
kommunen, legges ut i kvalitetsperm 



GPS/sporingsteknologi

 Div typer sporingsenheter

Såler
Safemater
«smykker»
Klokker



 Hjemmebesøk på video

 El-strømpepåtrekker

 Pilly

 Sensorbleie 



Synergier til andre prosjekter på Agder

 M4AlMO

 Avsluttes nå høsten 2017

 In For Care oppstart vinter 2017

 Informal care and voluntary assistance

 Pårørende omsorg

 Bruk av frivillige

 Brukerpanel/frivillige ikt-verktøy

 INNARBEID oppstart høsten 2017

 Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming I arbeidslivet ved bruk av teknologi

 I4Helse

 I oppstartsfasen

 Overgang til drift 

 Prosjekt Innføring av velferdsteknologi på Agder – delprosjekt tjenesteinovasjon og forvaltning : 

 Arbeidspakkeleder for tjenesteinovasjon

 EIEJ – en innbygger en journal 

 Velferdsteknologi og responssenter



ALL i fremtidig drift  
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