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Velferdsteknologi i arbeidet med 
utviklingshemmede

• Erfaringer fra arbeidet med å sette velferdsteknologien direkte ut i 
drift 

• Vi tar teknologien ut direkte i drift,  kan bli gitt som en tjeneste. 

• Avhengig av bruk og hvem som eier det. Er det kommunen som 
tildeler blir det gitt som en tjeneste: Velferdsteknologi .

• Kan også blir gitt som Velferdsteknologi- helsehjelp . Avhengig av 
behovet.   



Kartlegge behov

• Ved søknad om ny tjenester er det forvaltning som kartlegger og ser 
om det kan være behov for bl a velferdsteknologi

• Ved kartlegging ute i drift er det koordinatorer i hovedsak som gjør 
det og ser behov som velferdsteknologi kan være aktuelt for bl a økt 
selvstendighet/mestring



Tiltaksplaner

• Velferdsteknologi dokumenteres i tiltaksplaner

• Det blir også gjort ei risikovurdering som blir beskrevet i tiltaksplan. 
Eks. hvem har ansvar for ladning, hvem oppdaterer, hvem kontaktes 
hvis ikke ting virker. Hva gjøres hvis ikke ting virker. Settes det inn 
ekstra personal?



Lovverk 



Fremtidens helse og omsorgsplan 2017-2027

• «Tilgjengelig velferds og omsorgsteknologi er en naturlig del av tjenestetilbudet: 

• I tjenestene er bruk av teknologi i ulike former og med ulike formål et daglig tema og en klar 
forventning i styringsdialogen mellom enhetsledere og kommunalsjef. Lederne forventes å aktivt 
bidra til en kultur i pleie og omsorgstjenestene der de ansatte er med på å utforme og ta i bruk 
nye teknologiske løsninger som en naturlig del av tjenesteytingen. Endringer av kultur, holdninger 
og arbeidsmåter er et tidkrevende arbeid og i forbindelse med denne endringen er det opprettet 
en tverrfaglig gruppe for systematisk samhandling mellom forvaltning og enheter, - og internt 
mellom de ulike driftsenhetene der målet blant annet er: 

• - økt fokus på brukers ønsker, ressurser og behov 

• - øke ansattes evne til nytenkning og innovasjon i møte med den enkelte brukers behov 

• - øke ansattes forståelse og kompetanse i forhold til gevinstrealisering 

• - økt intern samhandling mellom enheter og innad i enheter 

• - oppbygging av kompetanse og ferdigheter hos ansatte i direkte møte med brukere 

• - økt kunnskap om rehabilitering og teknologi som del av rehabilitering/ habilitering blant 
kommunens innbyggere.» (Farsund kommunes omsorgsplan)  



Velferdsteknologi team –VFT team 

• Ledes av velferdsteknologi koordinator

• 2 ressurspersoner + fagleder i hver enhet 

• Sprer kunnskap og «Løser « utfordringer i henhold til teknologi i 
enhetene. 



Velferdsteknologi om er i bruk til 
utviklingshemmede
• Ipad med diverse bruk

• Dør bevegelse alarmer

• Sensor alarmer

• Kameratilsyn

• Gps klokker

• Medisindispenser



«  Velferdsteknologi handler ikke 

om teknologi…..

men om mennesker»

Nils Peter Nissen. 

(Velferdsteknologi, Fagrapport)



Takk for meg.


