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Hvem er jeg?

• Universitetet i Seville, Spania

• Universitetet i Malaga, Spania
MPhil i soft. ing. og kunstig intelligens (2 år)

BSc og MSc i “computer science” (5+1 år)

• Abertay Universitetet, Scotland, UK
PhD i menneske-maskin interaksjon (4 år)

• Universitetet i Agder, Norge

Postdoktor eHelse (2 år)
Førsteamanuensis, Helse og Idrettsvitenskap Fakultetet



Universitetet i Agder



Spørsmål

• Hva er velferdsteknologi?



Velferdsteknologi 
Definisjon/er

• “teknologisk assistanse som 
forbedrer mennesker evne til å 
forsvare seg i hverdagen til tross for 
sykdom og sosial, psykisk eller 
fysisk funksjonshemning” (EU)


• 	“hjelp til selvhjelp” (NOU 2011:11) 

• “Promise of Technology to Achieve 
Sustainable Development for All” (UN)


• …



Historie (litt)

Telefon Smartelefon

Krykker Ergonomiske krykker



Historie (litt)

Tradisjonell lege kontor

Tradisjonelle 

instrumenter

Teknologiske instrumenter

eLege



Internasjonale Eksempler
• I Europa: Scotland: “Technology-enabled Care” 


• 25 case-studies



• USA: Nasjonal Telehelse ressurssesenterer

Internasjonale Eksempler

• Ansatte og spesialist rekruttering

• Utdanning og trening 

• Legitimasjon og lisensiering

• Medisinsk feilbehandling og ansvar

• Tilbakebetaling

• Fakturering

• Evaluering

• Markedsføring



Nasjonale Eksempler
• Nasjonalt velferdsteknologi program 

• God aktivitet på velferdsteknologi i 
norske kommuner: 28 
implementeringsprosjekter om lag 
200 kommuner (trygghetsskapende 
teknologi ) (DeH)



Nasjonale Eksempler
Anbefalinger fra deres andre 

gevinstrealiseringsrapport :

1.Digitalt tilsyn 

2.Nye pasientvarslingssystem 

bør inkludere digitalt tilsyn

3.Logistikkløsning for 

beregning av kjøreruter

Tidligere anbefalinger:  

• Mobile trygghetsalarmer

• Lokaliseringsteknologi (GPS)

• Elektronisk medisineringsstøtte

• Elektronisk dørlås 



Nasjonale Eksempler



Kommunale Eksempel



Leve hele livet



Lære hele livet

Innspillsmøte om kompetansereformen – Lære hele livet 
24. september 2018 
Universitetet i Agder, Campus Kristiansand bygg D, Universitetsveien 25, Kristiansand 
  
Et særskilt fokus for møtet vil være kompetanseutvikling i kommuner og helsesektoren knyttet til 
utviklingen innen e-helse og velferdsteknologi.  
 

Kl. 10.30 Dørene åpnes på Campus Kristiansand. Servering av kaffe/enkel lunsj  

Kl. 11.00 Møtet starter, konferansier er Wenche P. Dehli i Kristiansand kommune 

 Velkommen ved verten  

Astrid Birgitte Eggen, viserektor for utdanning ved Universitetet i Agder 

 

 Innledning ved statsråd Jan Tore Sanner  
Bakgrunn og hva som er formålet med konferansen 

Hvorfor trenger vi en kompetansereform for å ikke gå ut på dato? 

 

Innledning ved statsråd Bent Høie 
Hvorfor trenger vi en kompetansereform for å ikke gå ut på dato?  

 

Innledning ved statsråd Monica Mæland  
Hvorfor trenger vi en kompetansereform for å ikke gå ut på dato?  

 

Innledninger om utfordringer og løsninger  

 Faglig innledning om kompetansebehov i regionen  

Hvilke utfordringer har regionen med å skaffe riktig kompetanse?  

Steinar Holden, professor og instituttleder ved Økonomisk Institutt ved UiO 

og leder av Kompetansebehovsutvalget 

 

 Faglig innledning om kompetanseutvikling knyttet til e-helse og 
velferdsteknologi 
Ann-Elisabeth Ludvigsen, leder for e-Helse og offentlig sektor i Egde 

Consulting 

 

 Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i regionen  

Hvordan kan partene i arbeidslivet bidra til at arbeidsstyrken har oppdatert 

kompetanse til enhver tid?  

Nina Føreland, organisasjonsdirektør ved Sørlandet sykehus (Spekter) 

Cathrine Berge, hovedtillitsvalgt i Arendal kommune (Delta) 

 

 Fylkeskommunen 
Hvordan kan fylkeskommunen sørge for tilgang til kompetent arbeidskraft og 

et godt tilbud av etter- og videreutdanning i regionen?  
Kenneth Andresen, regionalplansjef i Vest-Agder fylkeskommune 

 

 Utdanningstilbyder 
Hvordan kan utdanninginstitusjoner bidra til at arbeidsstyrken har den 

nødvendige kompetansen?  

Gunnbjørg Tveiten Engehagen, rektor ved Fagskolen Sørlandet  

Inspillmøte 
Kompetansereformen 

24.9.2018



Lære hele livet



Utfordringer
• Integrasjon


• Interoperabilitet


• Standardisering


• Brukervennlighet


• Tilgjengelighet


• Juss


• Etisk


• …



Tilnærmingsmåter
1.Teknologi-sentrert tilnærmingsmåte:


- Fokusere på “state-of-the-art” teknologi


- Bruker behov er ikke alltid inkludert (f.eks. GPS trygghetsalarm)


2.Bruker-sentrert tilnærmingsmåte


- Fokusere på brukere behov / det tar mer tid og ressurser (f. eks. kronisk pasient 
overvåkning system)

- Inkluderende tilnærmingsmåte:

• Alle bruker-grupper dra nytte av det

• Det kunne ta mer tid og ressurser 

(f.eks. alle innbyggere har egen 
overvåkning systemet)



Hvorfor bruker 
medvirkning?

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed 

ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller 

ikke. Brukere har rett til å medvirke, og tjenesten har plikt 

til å involvere brukere i undersøkelser, behandling og valg av 

tjenestetilbud. (HD, 2017)

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/brukermedvirkning




Spørsmål

• Hvem er brukerne?



Praktisk Eksempel
• Brukermedvirkning i eHelse prosjekt



Velferdsteknologi i Agder



• Finansiering: Helsedirektoratet 2015–2018


• Oppdrag: Utprøving av Living Lab metodikk 
innenfor velferdsteknologiområdet


• Prosjekteier: Grimstad kommune


• Deltagere: USHT Aust-Agder og 
Universitetet i Agder

Eksisterende 
Praktisk Eksempel



• Mål: en aktiv, lærende arena for utprøving av 
velferdsteknologiske løsninger for: 


➡  brukere/pårørende, 


➡  ansatte 


➡  leverandører 





!Div typer sporingsenheter

!Såler

!Safemater

!«smykker»

!Klokker









Quadruple Helix

Forskere 

Helse og Omsorgs klinikere 

Brukere 

Privat sektor



Universitetet i Agder
Alt og Alle under samme takket



Refleksjoner

• Konteksten: Flere av de som arbeider på dette feltet sier 
at utfordringene handler 20% om teknologi og 80% om 
organisasjon (NOU 2011:11)


• Spørsmål: Hvem er pasienten? Hvem er fysisk/psykisk 
funksjons hemmet? Personlig eksempel


• Inklusive teknologi for Alle



Kilder

Agder Living Lab video

The EU-project United4Health: user-centred design of an 
information system for a Norwegian telemedicine service


B Smaradottir, M Gerdes, S Martinez, R Fensli

Journal of telemedicine and telecare 22 (7), 422-429

https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/utviklingssenteret-og-velferdsteknologi/velferdsteknologi/agder-livinglab
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1357633X15615048
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1357633X15615048


Takk for dine 
oppmerksomhet!

santiago.martinez@uia.no


@santiagohci
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