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Helse- og omsorgsdepartementet
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Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet



Mange kommuner er i gang med implementering

• 31 kommuner har prøvd ut

• 213 kommuner er i gang

• 28 prosjekter

• 3,8 mill innbyggere
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Forventinger til kommuner som deltar i det nasjonale programmet

■ HA ROBUSTE OG GODE PLANER – UTØV 
RISIKOSTYRING og FORANKRING

■ DEL KUNNSKAP

■ UTØV LEDELSE og sørg for BRUKERMEDVIRKNING

■ Tiden for utprøving er over….

■ Nå er det implementering og drift som gjelder

■ Dere skal sørge for at velferdsteknologiske løsninger 
blir en integrert del av helse- og omsorgstjenesten



Hvem er i 
ledelsen?
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Medisinsk avstandsoppfølging går bra

Side 7

 Gode resultater! 

 Fornøyde brukere

 Øker trygghet og mestring

 Tidlig å si noe om effekt på forbruk av 
helsetjenester

Pågående utprøving: 2015-2018

Oslo, Sarpsborg, Trondheim, Stavanger

Totalt 822 pasienter

Pr desember 2017: 500 aktive



Nytt avstandsoppfølgingsoppdrag fra HOD
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Mer 
kunnskap

• Fastlegene vært for 
lite med

Mer 
kunnskap

• Organisering, roller 
og ansvar?

• Sykehus, kommune 
og fastlege

Mer 
kunnskap

• Forbruk av 
helsetjenester?

Hva skal til 

for å gi en 

nasjonal 

anbefaling?
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Videre planer – nytt oppdrag Avstandsoppfølging

■ Dette er et tjenesteinnovasjonsprosjekt fortsatt!

■ Utlyser tilskudd 9. februar

■ Informasjonsmøte i uke 9 – under planlegging

■ Ønsker kommuner som ser dette som fremtidig tjeneste

• Må få med seg (interesserte) fastleger

• Fokus på samhandling og helhetlige forløp

• Samarbeid med spesialisthelsetjenesten

• Kommuner med erfaring med velferdsteknologi (plan for digitalisering)



Teknologien må spille sammen

En nasjonal velferdsteknologiarkitektur
Foto: Johnér



Hvordan etablere en velferdsteknologiarkitektur som skalerer?

ForsystemForsystem/
Sentral HUB

Forsystem
RS-løsning Fagsystem/EPJ

Utstyr hos tjenestemottaker



Barriere for implementering – alle mot alle
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Kommunale EPJer

Forsystem

Forsystem

Forsystem

Forsystem

Velferdsteknologiske løsninger

...

Mange integrasjoner med lokale spesifikasjoner



Nasjonalt velferdsteknologisk knutepunkt
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