
Nasjonalt 
velferdsteknologiprogram –
hvor står vi, hvor går vi?

Bjørnar A. Andreassen, programleder nasjonal velferdsteknologiprogram



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



Nasjonalt velferdsteknologiprogram
Tildelingsbrev til Helsedirektoratet 2021

 "Nasjonalt velferdsteknologiprogram videreføres i 2021 og ledes av 

Helsedirektoratet. Helsedirektoratet skal utarbeide en sluttrapport for 

velferdsteknologiprogrammet som vil gi oversikt over tiltak gjennomført og gevinster 

oppnådd i programperioden, som innspill til framtidig tiltak på dette og andre 

områder. I anbefalingen skal tiltak for å understøtte Leve Hele Livet, Handlingsplan 

for allmennlegetjenesten og Nasjonal helse- og sykehusplan som påvirker 

kommunene prioriteres. 

 Medio 2021 avsluttes en randomisert kontrollert utprøving av digital 

hjemmeoppfølging. Direktoratet skal på bakgrunn av utprøvingen komme med 

anbefalinger til det videre arbeidet med digital hjemmeoppfølging."
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Nasjonalt velferdsteknologiprogram – de forskjellige 
hovedprosjektene:

4

Trygghet og 

mestring

Digital 

hjemmeoppfølging
Barn og unge

Arkitektur og 

infrastruktur
Sosial digital 

kontakt



• 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



NVP nettverk og geografisk fordeling
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• Samarbeidsprosjekter i hele landet

• Samarbeid forutsetning for tilskudd

• Varierer i størrelse (1 – 25 kommuner)

• Samarbeider med ulike nettverk

• KS eKomp

• USHT (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester)

• Regionale kunnskapsnettverk

• Regionråd 
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Antall prosjekter/nettverk i fylket  

1



Forankring 

Temaer for prosessveiledning
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Prosjektledelse

Endringsledelse
Tjenesteinnovasjon 

Gevinstrealisering 

Behovsanalyse

Jus  

Anskaffelser 

Personvern 

Informasjons-

sikkerhet 



STATUS NASJONALT

8



Hvilken nytte gir Velferdsteknologi?

For innbyggeren:

 Skape trygghet 

 Økt mestringsfølelse

 Kan bo hjemme lengre

For helse- og omsorgstjenesten:

 Økt kvalitet

 Spart tid 

 Unngåtte kostnader
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Erfaringsrapport 
DHO ved Covid-19

• 6 rapporter, 5 fra utprøving DHO

• Gevinster:
 Innbyggere: DHO har gitt økt trygghet i en vanskelig situasjon og 

sikret god oppfølging fra helsetjenesten. 

 Helsepersonell: god oversikt over brukerne, og gitt god 
beslutningsstøtte ved oppfølging, samtidig som det reduserer 
smittefare

 Kommuner: mer bærekraftig helsetjeneste,  

helsepersonellressurser benyttes mer effektivt, bedre 

kontinuitet, rask oversikt over situasjon og sikret oppfølging ved 

forverring.

• Krever god forankring, involvering av nøkkelpersonell, 

fleksibilitet og god opplæring

• Alle anbefaler DHO ved covid-19



15



Hovedmål for videre arbeid fram mot 2024 



Mål med videre arbeid fram mot 2024
Resultatmål:

1. Helhetlige tjenestemodeller for velferdsteknologi er etablert og sikret, og endrings- og avlæringsprosessene har bidratt til varig endret 
praksis i helse- og omsorgstjenestene. 

2. Det er etablert en struktur og varig forvaltningsmodell for råd og veiledning til helse- og omsorgstjenestene knyttet til implementering av 
velferdsteknologi, med roller og ansvar for ulike aktører. 

3. Kunnskap generert i velferdsteknologiprogrammet og videre satsing har bidratt til ny praksis for tjenester til barn, unge og voksne med 
nedsatt funksjonsevne og for medisinsk avstandsoppfølging/digital hjemmeoppfølging av kronisk syke. Det finnes minst ett godt 
eksempel i alle fylker hvor velferdsteknologi er integrert i tjenester til hver av de to målgruppene. 

4. Det er utviklet minst en resultatindikator for å følge med på effekt av velferdsteknologi integrert som verktøy i helse- og 
omsorgstjenestene. 

5. Tilrettelegging for informasjonsdeling som støtter helse- og omsorgstjenestens behov for samhandling knyttet til velferdsteknologi og 
digital hjemmeoppfølging, er under utbredelse i tjenesten. Realisering av nødvendige nasjonale samhandlingskomponenter er videreført ut 
fra velferdsteknologisk knutepunkt og planlagt inn i andre pågående realiseringsløp for helhetlig samhandlingsløsning. 

6. Utvidelse av velferdsteknologifokus i helse- og omsorgstjenesten til nye tjeneste- og teknologiområder er utredet, utprøvning er 
igangsatt. 



Å flytte tjenester hjem til 

pasienten ved hjelp av 

teknologi er et av målene i 

Nasjonal helse- og 

sykehusplan 2020-2023.



Flere tiltak og satsningsområder ses samlet
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Kommende utgivelser
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Evaluering av medisinsk avstandsoppfølging/digital 
hjemmeoppfølging

Mål: 
min. 600 pasienter 
innen 1.7.2020

Status: 
732 pasienter         
per 1.7.2020
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Kommende utgivelser/satsningsområder i NVP

 Nasjonale faglige råd digital hjemmeoppfølging. Mer fokus på øvrige faglige råd 

videre framover også

 Helsedirektoratet skal utarbeide en sluttrapport for velferdsteknologiprogrammet som 

vil gi oversikt over tiltak gjennomført og gevinster oppnådd i programperioden, som 

innspill til framtidig tiltak på dette og andre områder

 Større fokus på følge med-aktiviteter – statisikk og kvalitetsindikatorer på 

velferdsteknologiområdet

 Tiltak på tvers av tjenestenivåene

 Ny gevinstrapport, med fokus på mulighetsrommet hva gjelder gevinster, barrierer 

mot å utløse gevinstene og (pukkel-)kostnader involvert
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