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Side 2

Reform Leve hele livet:

Gjennom bruk av 

velferdsteknologi og nye 

løsninger skal brukere få økt 

mestring og trygghet i hverdagen

Statsbudsjettet 2021

Programmet foreslås videreført i 

2021.

Velferdsteknologi - et satsningsområde



Hvilken nytte gir Velferdsteknologi?

For innbyggeren:

 Skape trygghet 

 Økt mestringsfølelse

 Kan bo hjemme lengre

For helse- og omsorgstjenesten:

 Økt kvalitet

 Spart tid 

 Unngåtte kostnader



Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. Tre 
virksomheter – felles innsats
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Programeier

Særskilt ansvar for tjeneste- og 

fagutvikling og «spredning»

Oppdragsgiver

Særskilt ansvar for teknisk 

arkitektur, standarder og 

infrastruktur

Prosjektledelse 

«spredning» og strategisk 

samarbeidspartner



• Tilskudd

• Prosessveiledning

• Nettverkssamlinger

• Forskning/evaluering

• Anbefalinger / «Kvikk-guide»

• Kunnskapsutveksling

• Teknisk arkitektur og infrastruktur

Bidrag fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram
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Tilrettelegge for

Utprøving

Følgeforskning
Anbefaling Spredning

Virkemidler



Nasjonalt velferdsteknologiprogram – de forskjellige 
hovedprosjektene:
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Trygghet og 

mestring

Digital 

hjemmeoppfølging
Barn og unge Arkitektur og 

infrastruktur



Nye anbefalinger som kommer

 Anbefaling om velferdsteknologi i tjenester til barn og unge med nedsatt 

funksjonsevne er under behandling og planlagt publisert tidlig i 2021. Anbefaling om 

digital hjemmeoppfølging vil først være klar i 2022 når dokumentert erfaring fra 

pågående utprøving foreligger. 
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Bruk av velferdsteknologiske 

løsninger kan bedre den 

enkeltes evne til å klare seg 

selv i egen bolig og bidra til å 

sikre livskvalitet og trygghet for 

brukere og pårørende. Digital 

hjemmeoppfølging av personer 

med kroniske sykdommer og 

teknologi for å motvirke 

ensomhet blant eldre er 

eksempler på slike løsninger. 

Nasjonalt 

velferdsteknologiprogram ledes 

av Helsedirektoratet i tett 

samarbeid med Direktoratet for 

e-helse og KS. Programmet 

foreslås videreført i 2021.



Å flytte tjenester hjem til 

pasienten ved hjelp av 

teknologi er et av målene i 

Nasjonal helse- og 

sykehusplan 2020-2023.



11 tiltaksområder

 Råd og veiledning

 Normen revidering

 Indikatorer

 Digital behandlings- og egenbehandlingsplan

 Datadelings-infrastruktur 

 Sikkerhetstesting av utstyr

 Fagnettverk for videokonsultasjon

 Pasientrapporterte opplysninger PROM/PREM

 Digitalt utenforskap

 Nye metoder og nettbasert behandling

 Bruk av pasientens eget utstyr



Flere tiltak og satsningsområder ses samlet
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Hovedmål for videre arbeid fram mot 2023/2024 



Forslag til Tilskuddsregelverk 2021
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Hovedsatsingen:

❖ Stimulere kommunene mot en helhetlig og tversektorielt implementering 
av velferdsteknologi (identifisere, kartlegge og 
tilby VFT som en del av helsetjenestetilbud)

❖ Styrking for delfinansiering av prosjektledelse
og implementeringsstøtte 

❖ Styrke kommunene mot en sterk faglig kommunal
helse- og omsorgstjeneste f.eks prosjektleder, og prosess-
utdanning ( i tråd med kompetanseløft)

❖ Mulig å søke enkeltvis, men samarbeid med 
andre kommuner blir vektlagt



Forslag til tilskuddsregelverket forts.

❖ Stimulere lederforankrede samarbeidsprosjekter med mål om å etablere og 

implementere en varig struktur for bruk av velferdsteknologi

Målgruppen: 

❖Kommuner som allerede deltar i Nasjonalt velferdsteknologiprogram

❖Nye kommuner som er modne nok til å integrere velferdsteknologi på tvers av 

sektorer i sine helse -og omsorgstjenester.
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