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Side 2

Først litt 

grunnleggende om 

programmet…



Helsedirektoratets 
roller 

Faglig rådgiver

Forvalte lover, regelverk, 

refusjonsordninger mv. 

Iverksette politikk 

Helhetlig ansvar for den 

nasjonale helse-

beredskapen. 



god helse og reduserte 
helseforskjeller

at flere får god og sikker 
behandling og omsorg

at pasientene møter en 
samordnet helse-

tjeneste
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Vi jobber for: 



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
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Omsorg 2020:

Velferdsteknologi skal være en integrert 
del av tjenestetilbudet i helse- og 
omsorgstjenestene innen 2020.

Reform Leve hele livet:

Gjennom bruk av velferdsteknologi og 
nye løsninger skal brukere få økt 
mestring og trygghet i hverdagen

Statsbudsjettet 2019

Et bærekraftig helse- og omsorgstilbud 
er avhengig av at teknologi innføres og 
tas i bruk i tjenesten

Velferdsteknologi - et 
satsningsområde



• 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



Veiledningsmateriell kvikk-guide
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KVIKK-GUIDE TIL 

RESPONSTJENESTE 

KVIKK-GUIDE TIL TEKNOLOGI 

OG ANSKAFFELSER 

I PROSESS I PROSESS
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Så litt om min 

personlige 

tilnærming…



Velferdsteknologi 
handler om 
mennesker



Hvilken nytte gir Velferdsteknologi?

For innbyggeren:

• Skape trygghet 

• Økt mestringsfølelse

• Kan bo hjemme lengre

For helse- og omsorgstjenesten:

• Økt kvalitet

• Spart tid 

• Unngåtte kostnader



Nasjonalt velferdsteknologiprogram – de forskjellige 

hovedprosjektene:
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Trygghet og 

mestring

Medisinsk 

avstandsoppfølging
Barn og unge Arkitektur og 

infrastruktur



Status – Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Side 13

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Trygghets- og mestringsteknologier 

Utprøving Spredning

Velferdsteknologi til 

barn og unge med 

funksjonsnedsettelse

Evaluering og anbefaling

Medisinsk 

avstandsoppfølging

Utprøving

Utprøving

6 prosjekter

>340 kommuner

6 prosjekter



Trygghet og mestring
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Har implementert
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Medisineringsstøtte LokaliseringPasientvarsling Digital tilsyn



Status

80% av kommunene

•43 prosjekter

•341 kommuner

90% av innbyggerne bor i en 

kommune som er eller har vært 

med i NVP



Utfordringer – sett fra kommunenes ståsted
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De fleste kommunene meddeler at de vil trenge hjelp fra sentralt hold også etter 2020. 

De små kommunene har kommet kortest i implementeringen.  

Manglende 

strategisk 

gjennomføringsevne

Komplekse 

anskaffelses-

prosesser

Manglende 

integrasjon med 

journalsystem

Prioriteringsskvis



Medisinsk 
avstandsoppfølging
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Et tiltak for oppfølging av kronisk syke som skal gi god helse og 

mestring på en kostnadseffektiv måte



Avstandsoppfølging 

gir meg en 

trygghetsfølelse og jeg 

blir passet på.  

Frode – 78 år



Evaluering av medisinsk avstandsoppfølging

Mål: 600 
pasienter innen 
1.7.2020



Velferdsteknologi til barn og unge

Side 21



Side 22



Stort potensial
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«Fremmer barnas selvstendighet 

og mestring av daglige gjøremål, 

sosial deltakelse og språklige 

ferdigheter». 

«Datteren min har jo av og til reflektert 

over at hun har Downs syndrom og 

skulle ønske at hun ikke hadde det, så 

alt som bidrar til at hun lever mer 

normalt, er en fin ting». 
- Mor til jente (12)



Hvilken rolle skal nasjonale myndigheter spille i 

utbredelsen av velferdsteknologi etter 2020?

Forskjellige mulige alternativer:

• Konsentrasjon rettes mot å følge med på utviklingen, publisere statistikk og 

produsere kvalitetsindikatorer som kan vise gevinstene velferdsteknologi gir for 

så vel brukere som tjenestene

• Tilskuddsordninger opphører, men det gjøres en forsterket innsats for å gi faglige 

råd og veiledning til kommunene

• Nasjonale myndigheter fortsetter med et aktivt virkemiddelapparat for å utprøve 

og spre velferdsteknologi, herunder ved tildeling av tilskudd og prosessveiledning

…evt en kombinasjon av alle disse

Helsedirektoratet 24



Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023

Helsedirektoratet 25



Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Takk for oppmerksomheten! 

Velferdsteknologi den nye normalen i 2020


