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Hva vi bidrar med i det nasjonale 
velferdsteknologiprogrammet

• Har vært med siden oppstarten

• Ledet utviklingen av Veikart for 
tjenesteinnovasjon-metodikken i 
samarbeid med SINTEF, Making 
Waves, KS og Helsedirektoratet

• Støtter nå deltakerprosjektene med 
prosessveiledning



3

Velferdsteknologi – den nye normalen

Velferdsteknologiske løsninger 
skal være en integrert del av 
helse- og omsorgstjenesten. 

Hvordan kommer vi dit?
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Alle bør bruke Veikartet
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1. Innsiktsarbeid og 
brukermedvirkning
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Avdekke faktiske behov, ikke antatte
EN LITEN HISTORIE:

Problem:                    
En gammel mann på sykehjemmet bråkte om natten og 
forstyrret alle så ingen fikk sove.

Antatt behov:          
Han trenger medisin for å roes ned.

Innsikt:                     
De pårørende fortalte at han i hele sitt liv hadde jobbet 
som nattevakt.

Faktisk behov: 
Få gjøre jobben sin.

Løsning:                
Han fikk være med på natterunden.
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Ulike måter å avdekke behov på
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VICTORIA

Forankre ved å fortelle om brukernes behov og 
case-historier 
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”Hull” i tjenesteforløpet medfører at hjelpemidler og teknologi ikke blir tatt i 

bruk.
BESKRIVELSE AV FUNN

VIKTIG Å TA MED VIDERE

En eldre mann forteller om at hans pårørende 

mente han ville ha nytte av en trygghetsalarm. 

Det første året han hadde den ble 

trygghetsalarmen bare liggende på nattbordet 

fordi han ikke visste når den skulle brukes. Andre 

brukere forteller at de er usikre på hvilken 

rekkevidde trygghetsalarmen har.

Behov:

Tydelige retningslinjer for opplæring av brukere og pårørende

”Den lå på nattbordet i 

ett år før jeg begynte å 

bruke den. Jeg var ikke 

klar over når jeg skulle 

bruke den.” - Bruker

Forankre ved å systematisere funn
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Ansatte er motiverte til å ta i bruk velferdsteknologi

BESKRIVELSE AV FUNN

VIKTIG Å TA MED VIDERE

I medarbeiderundersøkelsen fra 2016 scorer kommunen litt 

høyere enn landsgjennomsnittet på fleksibilitetsvilje og det er 

lite variasjon mellom de ulike avdelingene i kommunen.

De ansatte har også forventninger til at kommunen skal ta i 

bruk mer velferdsteknologi, eksemplifisert i et intervju med en 

sykepleier i hjemmetjenesten: «Gleder meg!».

De ansatte forteller også at de ser et stort potensiale for å ta i 

bruk ulike teknologier, inkludert varslingsteknologi, men at all 

teknologi må ha hensikt og tilpasses etter brukernes behov.

Behov:

VFT i tjenesten bør være tilpasset brukerens behov

«Jeg er veldig motivert for å 

ta i bruk dette, og tror det vil 

gagne brukerne på sikt. De 

vil få en større frihet og større 

mestringsfølelse. Men det må 

opp og gå og fungere.»

Forankre ved å systematisere funn

- Ansatt i hverdagsrehabilitering
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Bruk data fra fagsystem for å 

vurdere f.eks.:

• Brukere med vedtak på 

medisinhåndtering

• Antall brukere og tidsbruk på 

tilsyn

Ulike måter å avdekke brukerbehov på
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2. Endringsledelse
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Drive endring fremover
Største utfordringer:

1. Forankring

2. Forankring

3. Forankring

4. Kompetanseheving

5. God prosjektstyring



15

3. Tjenesteforløp
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Tjenesteforløp
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Kartlegge

Anbefalt tjenesteforløp

Tilpasse Lære opp Daglig drift Evaluere
Videreføre
/avslutte
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4. Måle effekter
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UNNGÅTT KOSTNAD SPART TID ØKT KVALITET

Gevinster realiseres i tre former
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Hampshire County Council
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HAMPSHIRE COUNTY COUNCIL

• Økende andel eldre

• Ønske om bedre 

omsorgstjenester

• Økende kostnader

• Presset økonomi

UTFORDRING

• Velferdsteknologi til 15.000 

personer innen 2018

• Skreddersys til hver enkelt 

innbyggers behov

• Opplæring av hundrevis av 

ansatte 

• Førstelinje kartlegger 

gevinster 

• Gevinster er kvalitet og 

unngåtte kostnader

• Gevinster følges opp jevnlig

LØSNING

• Bedre tjenester

• Gratis tjeneste

• Fornøyde tjenestebrukere

• Økt trivsel blant ansatte

• 50 MNOK årlig unngått 

kostnad

EFFEKT
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Prosessen i Hampshire

Henvise
Kartlegge 

behov

Tildele 

trygghets-

pakke

Gjennom-

føre tiltak
Evaluere

Henvising av 

brukere til 

VFT fra 

pårørende, 

helse-

personell og 

målgruppe-

vurderinger

Behovs-

kartlegging 

basis for 

tildeling av 

VFT (vurdere 

gevinst-

potensiale)

Tildele på 

bakgrunn av 

individuell 

gevinst-

vurdering

Innføre 

skreddersydd 

trygghets-

pakke

Oppfølging av 

gevinster per 

bruker og 

justeringer 

etter behov

Kartlegging, planlegging og oppfølging av gevinster sees i sammenheng med kartlegging 

av brukerbehov, utforming av tiltaksplan og evaluering av resultater
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