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Hva er velferdsteknologi?

NOU 2011:11 «Innovasjon i omsorg», som ble lagt frem i juni 2011, definerer begrepet slik: 

• Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt 

trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den 

enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller 

fysisk nedsatt funksjonsevne. 

• Velferdsteknologi kan også̊ fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å

forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på̊ tjenestetilbudet. Velferdstekno-

logiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i 

institusjon.» 
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Bakgrunn og beskrivelse FRITEK, FRIDA og FRISTED

• Risør kommune har som et av sine mål i kommuneplanen å legge til rette for 

at alle barn og unge skal få muligheter til å delta i fritidsaktiviteter.

• FRITEK: 2016 - 2018

• Startet som et samarbeid med KARDE AS

• Målsetting: at barn og unge med nedsatt funksjonsevne kunne delta i, og mestre 

fritidsaktivitet, og at det kunne ha en avlastende effekt for foreldre.

• Vi har lagt stor vekt på målgruppenes ønsker, behov og mestringsfølelse. 

• Sentralt er brukermedvirkning.

• Teknologiene er prøvd ut av barn og unge i grupper (det er etablert to 

støttekontaktgrupper), i workshops og individuelt.

• utvidet samarbeid med flere kommuner. Grimstad,

Songedalen og Farsund. 

Kommunen tester ut samme teknologi, 

og deler erfaringer
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Workshop modellen
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Innkjøp og Utprøving

• Valgte nye produkter

• Egen testing av produktet med kvalitetssikring 

• Ferdig oppsatt produkt

• Forenklet bruksanvisning

• Godt sikret 
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Eksempel på hva vi har prøvd, og prøver ut
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Utfordringer: 

• Er det internett tilgjengelig

• Utfordring å få spill konsoller til å 

fungere på kommunale nett med 

forskjellige innlogginger og 

brannmurer

• Innkjøp

• Jus, lovverk   
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2019

• Samhandlingsteknologi

• Tjenestemodell

• Gevinst planlegging

• Strukturering av tjenestene
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Samhandlingsteknologi

• Vi tenkte strukturerings verktøy ville være bra for 

brukerne.

• Bruker representant « de trenger ikke et strukturerings 

verktøy, når de ikke har noe å strukturere»

• Bruker styring: Vi endret teknologi til 

samhandlingsverktøy



Aktiviteter

Faser Forespørsel og kartlegging
Daglig 

bruk

Kvalitetssikring og 

tildeling

Endring/

avslutning

Bruker

Ergo

Opplæring og utprøving

Skole/

SFO

VFT HAB 

ansvarlig

Avlastning

Annet

Saks-

behandler

Endring/

avslutning

Nettbasert 

opplæring 

som Youtube 

der nyttig 

Støttekontakte

r og andre 

deltar ved 

behov

Nav/ 

sosialkontor, 

Kiwanis 

modellen 

deltar ved 

behov

Nettbasert 

opplæring 

som Youtube 

der nyttig 

Støttekontakte

r deltar ved 

behov

Bruker/

pårørende 

snakker med 

saksbehandle

r

Pårørende 

sender 

søknad til 

saksbehandle

r

Bruker/

pårørende 

bistår i 

kartlegging

Bruker deltar 

på workshop 

og/eller på 

hjelpemiddel 

sentral

Tildeles  

teknologi til 

utprøving

Bruker og 

pårørende får  

tilpasset 

opplæring

Prøver ut 

teknologi
Deltar Deltar

Bruker 

teknologi
Deltar

Snakker med 

bruker

/pårørende og 

ber om 

søknad

Mottar søknad 

og henter inn 

samtykke

Kartlegger og 

kommuniserer 

behov til VFT 

HAB ansvarlig

Arrangerer 

workshop

Samtaler med 

VFT HAB 

ansvarlig

Deltar og del 

ansvarlig

Hovedansvarli

g privat kjøp 

eller 

kommunal 

tildeling

Avslutter tildelt 

tjeneste. 

Veileder i ny 

prosess

Kartlegger 

teknologi-

kompetanse 

og behov for 

VFT kontakter 

ergo ved 

behov

Arrangerer 

workshop

Tildeler utstyr 

til utprøving 

etter samtaler

Gir opplæring 
Hovedansvarli

g

Avklarer med 

foresatt 

videreføring/a

vslutning av 

VFT og 

finansiering

Veileder og / 

eller bidrar 

med 

tilpassing. 

Henter utstyr 

ved avslutning

Konsulterer 

med 

saksbehandle

r ved behov

Får opplæring 
Deltar ved 

behov

Deltar ved 

behov

Deltar ved 

behov

Kontaktes av 

VFT HAB for 

vurdering av 

hjelpemidler 

fra HMS

Utprøving på 

hjelpemiddels

ental eller 

søknad om 

utprøvings lån

Tildeler 

utlåninigs 

hjelpemiddel 

fra 

hjelpemiddels

entral

Gir opplæring 

I tildelt HMS 

hjelpemiddel

Hovedansvar 

NAV 

hjelpemiddel 

Deltar ved 

behov andre 

hjelpemiddel

Søknad eller 

retur av 

NAVhjelpemid

delet

Deltar ved 

behov

Konsulterer 

med 

saksbehandle

r ved behov

Får opplæring 
Deltar ved 

behov
Deltar ved 

behov

Søknad Kartlegging

Kartlegging 

gjennom 

utprøving

Vurdering og 

utlån av utstyr
Opplæring

Utprøving av 

utstyr

Evaluering og 

tilpasning

Avklaring av 

videreføring og 

finansiering

Bruk av teknologiMeldt behov

Teknologi 

kafe. Få 

veiledning av 

andre( alle 

innvolverte)

Teknologi kafe 

som support 

og 

innspirasjon til 

utvidet bruk

Teknologi kafe 

bruker 

tilgjengelig 

teknologien i 

kartlegging

Deltar i 

utprøving

Deltar i 

utprøving



Gevinstplan for Samhandlingsteknologi

Gevinst
Gevinstans

varlig
Resultatindikator

Hvordan måle 

og rapportere

Forutsetninger og 

tiltak for å realisere 

gevinsten

Frist 

for 

tiltak

Ansvarlige for 

spesifikke tiltak

Hvordan 

gevinsten 

"omsettes"

Evaluering

Oversikt over hvilke 

gevinster prosjektet 

ønsker å oppnå. 

Inkluder unngåtte 

kostnader, spart tid og 

økt kvalitet.

Hvem er 

ansvarlig for 

at denne 

gevinsten 

måles og 

følges opp?

Resultatindikatoren 

er det som skal 

måles for å 

dokumentere 

gevinsten. Velg noe 

som er enkelt å 

måle.

Beskriv 

hvordan 

gevinstene skal 

måles og 

rapporteres. 

Bestem hvor 

ofte gevinsten 

skal måles og 

hvordan data 

samles inn. 

Beskriv forutsetninger for at gevinster oppnås. 

Hva må være på plass for at den aktuelle gevinsten 

skal inntreffe og hvilke tiltak må vi sette i gang for å 

sikre at denne gevinsten oppnås? Det kan være flere 

tiltak og gevinstansvarlige per gevinst.

Beskriv 

hvordan 

gevinsten skal 

omsettes. 

Ungåtte 

kostnader og 

spart tid kan 

brukes på 

andre 

områder. 

Reel avlastning Torstein (1) Tid barnet bruker 

teknologien 

selvstendig                                          

(2)  Oppleves tiden 

som avlastende ( gir 

mulighet til egentid 

eller andre 

oppgaver)

Nullpunkt:                                

Kartlegges 

gjennom 

workshop vha. 

kartleggingsskj

ema, hvor 

foreldre angir  

ca tid barnet 

bruker på 

samhandlingste

knologi per dag 

og på en skala 

fra 1-6 om tiden 

oppleves som 

avlastende.                                

Oppfølging og 

evaluering:

En tilsvarende 

kartlegging 

utføres etter 12 

og 24 uker. 

Gevinstoppnåel

se evalueres i 

etterkant av 

måingen.

Forutsetninger:                                                  

(1) Barnet har 

samhandlingsteknologi 

tilgjengelig                                                      

(2) Barnet trenger ikke 

kontinuerlig 

overvåkning av andre 

årsaker                                                                           

(3) Barnet er motivert til 

å bruke teknologien.                                             

Tiltak:                                                               

(1) Utarbeide 

kartleggingsskjema.

Forutset

ninger 

(1) 

24.09.2

019 

Tiltak:                

19.09.2

019

(1) Torstein anskaffer 

og tilpasser teknologi. 

Hilde koordinerer.                    

(2) Hilde og Anja gir 

motivasjon til å bruke 

samhandlingsteknologi 

på workshop                                                        

( 3) Terje og Torstein 

gir foreldre motivasjon 

og trygghet til 

samhandlingsteknologi 

på workshop. Torstein 

gir videre oppfølging

(1) Frigjort tid 

for pårørende 

til andre 

oppgaver eller 

egentid                          

(2) utsatt eller 

mindre behov 

for avlastning. 

Både offentlig 

og privat                    

(3) mindre 

tidsbruk i 

transport og 

tilstedeværels

e ved besøk 

til venner                           

(4) Foreldre 

får frigitt tid til 

søsken

Selvstendighet ( 

Habilitering/ 

rehabilitering)

Torstein (1) Barnet kan gjøre 

aktiviteten 

selvstendig                                               

(2)Barnet kan ta 

egne valg i bruk av 

teknologien ( f. eks 

hvem en vil ha 

kontakt med og når)                           

(3) Barnet bruker 

teknologien 

Nullpunkt:                                

Kartlegges 

gjennom 

workshop vha. 

kartleggingsskj

ema, hvor 

foreldre angir 

på en skala fra 

1-6 hvor 

selvstendig 

Forutsetninger:                                                  

(1) Barnet har teknologi 

plattform tilgjengelig                                                      

(2) barnet har tilgang til 

internett                 (3) 

Barnet må få tillit til å 

bruke 

samhandlingsteknologi 

selvstendig       (4) 

Barnet er interessert i å 

tiltak: 

19.09.2

019

(1) Hilde kartlegger om 

barnet har teknologi 

plattform tilgjengelig og 

internett tilgang på 

workshop                  

(2) Hilde kartlegger om 

barnet har motoriske 

og kognitive evner til å 

bruke hjelpemiddelet                                                                   

(3) Torstein låner ut 

(1) økt 

Livskvalitet og 

"fred"( kan ha 

sitt privatliv 

uten "mas" og 

innblanding 

av andre 

(pårørende)                      

(2) Ser nytten 

av å bruke 
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Funn

• En må tørre å tenke annerledes bruk av produkter 

• Brukerne er en større ressurs en oftest forventer

• Tjenester på en ny måte etterspørres

• Enormt potensiale

• Behov for tilknytning til andre deler av NVP

• Handler VFT egentlig om teknologi ?
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Gevinstrealisering 

• For barna og ungdommene

– Får kompetanse de kan bruke sammen med normalt fungerende barn 

– ( felles interesser).

– Økt kompetanse i bruk av teknologi.

– Økt grad av selvstendighet.

– Mestring.

– Hyggelig å gjøre noe sammen med andre.

• For foreldre og familien:

– Mer selvstendige barn i fritidsaktiviteter.

– Mer tid til andre barn i familien og eget sosialt liv.

– Økt trygghet ( lokasjonsteknologi).

– Inspirasjon og ideer på Fritek.no.

– Nyttig å møte andre foreldre. Nettverk.

– Mulighetene til avlastning er til stede, men er vanskelig å dokumentere. Den langsiktige effekten vil vise 

seg over tid. 

• For tjenestene

– Fremtidige brukere av tjenester har opparbeider seg kompetanse på bruk av teknologi.

– Mer selvstendige tjenestemottakere (autonomi. empowerment). 

– Teknologiene kan direkte overføres til tjenestemottakere som ikke er i aldersgruppen prosjektet retter seg 

mot.

– Økt kompetanse på velferdsteknologi.

– Kommunikasjon og samarbeid med pårørende.  For mange ser vi for oss et livslangt samarbeid. 
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Hva mener brukerne

• « Det meste klarer jeg selv, av å til trenger jeg hjelp og 

da vil jeg ha det, ellers vil jeg klare det selv» Bruker 

Risør

• «Jeg hadde ikke likt det hvis mitt liv ble bestemt på et 

personalmøte uten at jeg hadde noe jeg skulle ha sagt. 

Hadde du?» Fagbladet
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2020

• Implementering for hele gruppen uavhengig av alder

• Knytte kontakt og ta i bruk teknologi fra andre deler av 

nasjonalt velferdsteknologi program 

• Spredning



RISØR KOMMUNE

Vi skal vokse
- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet

Takk for meg!      Spørsmål? 


