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Prosessveiledning 

Nasjonalt Program 
for Velferdsteknologi 

21. og 22. september 2017

Dag 1
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Agenda dag 1, 13:00- 16:00

Introduksjon til behov, forankring og «sjekklisten» i Veikartet

Gruppearbeid vedrørende sjekklisten i Veikartet

Deling i plenum – hvor står vi?

Presentasjon fra effektstudier 

Introduksjon til tjenestereisen

Forberede arbeid med tjenestereisen per kommune 
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Introduksjon til behov, forankring og «sjekklisten» i Veikartet

Gruppearbeid vedrørende sjekklisten i Veikartet

Deling i plenum – hvor står vi?

Presentasjon fra effektstudier 

Introduksjon til tjenestereisen

Forberede arbeid med tjenestereisen per kommune 

Agenda
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Praktisk metodikk for endring av offentlige tjenester
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Fase 1: Før du starter
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1) Avklare behov knyttet til digitale trygghetsalarmer og sykesignalanlegg 

2) Avklare behov knyttet til responstjenester

3) Avklare behov knyttet til implementering av annen trygghets- og mestringsteknologi 

Viktige ting som skal avklares
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Hva er kommunens behov, og hvordan må tjenesten tilpasses?  

• Gjør innsiktsarbeid for å avdekke på hvilke 

områder dere skal bruke velferdsteknologi

• Gjør dybdeinnsikt i brukerens behov:

• Gjennom analyse av ressursbruk og 

vedtak

• Gjennom å kartlegge individuelle behov

Besvar spørsmålene: 

• Hvor vil nytten være størst? 

• Hva skal vi starte med?  

• Hvilke brukere skal få teknologi? 

• Hvordan må tjenesten tilpasses? 
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Sett dere inn i brukerens situasjon

• Forstå brukerens situasjon og 

mestringsmål

• Forstå behov

Brukerbehov som 

beslutningsgrunnlag

• Vil brukeren ha nytte av 

velferdsteknologi? 

• Hvilken nytte? 

• Hvordan må tjenesten legges til rette 

for å oppnå nytteverdien? 

Gir inspirasjon 

• Bruk innsikt i brukerbehov aktivt i 

forankringsarbeidet

Hensikten med innsiktsarbeid
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Data-analyse: 

• Gå grundig til verks 

• Studer brukere, og vedtak per bruker

• Studer ressursbruk i detalj

• Hvilke brukere kan få økt kvalitet og redusert ressursbruk ved å implementere teknologi? 

Intervjuer med brukere for å avdekke behov: 

• Lag tydelig plan og kriterier for hvem dere skal snakke med

• Still åpne spørsmål 

• Avdekk brukerens mål og situasjon

• Oppsummer funn

Nyttige tips for innsiktsarbeidet



Forankringsarbeidet må starte nå
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Lag forankringsplan

• Forankringsplanen skal vise hva som skal forankres med hvem, når og hvordan forankringen 

skal skje

• Forankringsplanen hjelper deg å gjøre forankringsarbeidet på en strukturert måte, og holde 

orden på interessentene 

• Definer hva som er viktig å forankre med hver interessent og hvordan dette skal gjøres, basert 

på innsikten fra interessentanalysen. Tenk godt gjennom interessentens behov og holdninger

• Bruk ulike kanaler for kommunikasjon – det er sjeldent nok å sende en epost

• Hold forankringsplanen oppdatert! Dette er et verktøy gjennom hele prosjektet
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Lag et overbevisende budskap om endringen som skal skje

Framtidig tilstand 
som frister

Personlig
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visjon

Nå-
situasjon

G
e

v
in

s
t

K
o

s
tn

a
d

Betydelige 
fordeler

Personlig 
gevinst



© PA Knowledge Limited 2017
14

Forankre ved å fortelle om brukernes behov og case-historier 
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• Avklare behov knyttet til digitale trygghetsalarmer og sykesignalanlegg

• Avklare behov knyttet til responstjenester

• Avklare behov knyttet til annen trygghets- og mestringsteknologi

Innsiktsarbeid: 

• Hvor vil nytten være størst? 

• Hva skal vi starte med?  

• Hvilke brukere skal få teknologi? 

• Hvordan må tjenesten tilpasses? 

Start forankringsarbeid: 

- Hvem blir berørt og hvordan? 

- Hvordan skal dere forankre, og når skal det skje? 

- Hva er hovedbudskapet? 

Viktige ting å komme i gang med
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Introduksjon til behov, forankring og «sjekklisten» i Veikartet

Gruppearbeid vedrørende sjekklisten i Veikartet

Deling i plenum – hvor står vi?

Presentasjon fra effektstudier 

Introduksjon til tjenestereisen

Forberede arbeid med tjenestereisen per kommune 

Agenda



Sjekkliste fase 1: Før du starter



Sjekkliste fase 2: Innsikt og idé



Sjekkliste fase 3: Utvikling, utprøvning og evaluering



Sjekkliste fase 4: Overgang til drift



Sjekkliste fase 5: Ny praksis



Marianne.holmesland@lindesnes.kommune.no

2 2
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Introduksjon til behov, forankring og «sjekklisten» i Veikartet

Gruppearbeid vedrørende sjekklisten i Veikartet

Deling i plenum – hvor står vi?

Presentasjon fra effektstudier 

Introduksjon til tjenestereisen

Forberede arbeid med tjenestereisen per kommune 

Agenda
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Gjennomgang i plenum - hvor står vi?
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Introduksjon til behov, forankring og «sjekklisten» i Veikartet

Gruppearbeid vedrørende sjekklisten i Veikartet

Deling i plenum – hvor står vi?

Presentasjon fra effektstudier 

Introduksjon til tjenestereisen

Forberede arbeid med tjenestereisen per kommune 

Agenda
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Helsedirektoratets anbefalinger

man 25 september 2017

Gevinstene er tydelige ved bruk av 

velferdsteknologiske løsninger i kommunene

• Lokaliseringsteknologi (GPS) 

• Elektronisk medisineringsstøtte (elektronisk 

medisindispenser) 

• Elektroniske dørlåser (e-lås) 

• Digitalt tilsyn

• Oppgraderte 

sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem* 

• Logistikkløsning for mer optimale kjøreruter og 

bedre kvalitet på tjenester

Kilde: Helsedirektoratet
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Elektronisk medisindispenser

HVILKE BEHOV?

SUKSESSFAKTORER FOR Å LYKKES MED IMPLEMENTERINGEN?

GEVINSTER

Kvalitative gevinster 

• Brukeren føler økt trygghet og grad av egenmestring

• Pårørende føler seg tryggere og mindre stresset

• Ansatte bruker mindre tid i bil

Økonomiske gevinster

• Sarpsborg kommune har dokumentert nettogevinst tilsvarende ~17,5 MNOK 

over tre år med 90 brukere. Gevinstene stammer fra reduserte antall tilsyn og 

mindre tid brukt i bil. 

• Tromsø kommune har dokumentert unngått kostnader på  ~230’ kr over to år 

med 25 brukere.

Elektronisk medisineringsstøtte gir 

brukerne rett medisin til rett tid og 

reduserer tiden helsepersonell må 

bruke på å legge opp og gi 

medisiner. 

Vurderinger: 

- Brukere med medisineringstiltak

- Kostnaden ved dispenseren 

kontra gevinsten per bruker ved å 

implementere

- Multidose/dosett 

• Tromsø erfarte at en klar ansvarsfordeling mellom hjemmetjenesten og 

tildelingskontoret var kritisk for en god implementering av medisindispensere. 

• Tromsø fant også at prosesskartlegging må gjøres i god tid før implementering. 

Kartleggingen må være så detaljert som mulig

• Sarpsborg har god erfaring med superbrukere, og understreker viktigheten av at 

superbrukere jobber med velferdsteknologi daglig for å skape engasjement og ha det 

friskt i minne. 

• Flere kommuner nevner behovet for en klar og realistisk plan for opplæring av ansatte 

og et kontinuerlig fokus på å endre måten å jobbe på 
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Tjenesteforløp for elektronisk medisindispenser for hjemmeboende
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Lokaliseringsteknologi (GPS)

HVILKE BEHOV?

SUKSESSFAKTORER FOR Å LYKKES MED IMPLEMENTERINGEN?

GEVINSTER

Kvalitative gevinster 

• Brukeren føler økt trygghet og frihetsfølelse

• Pårørende føler seg tryggere og mindre bekymret

• Ansatte bruker mindre tid til å lete etter brukere som har gått seg vill

Økonomiske gevinster

• Tromsø kommune har dokumentert unngått kostnader på  ~304’ kr over tre år 

med 16 brukere. Gevinstene stammer fra redusert tid brukt på å lete etter 

brukere fra sykehjem og hjemmeboende som har gått seg bort 

GPS brukes i omsorgsbolig, 

sykehjem og hos hjemmeboende 

eldre. Særlig i tilfeller hvor bruker har 

en demenssykdom eller annen 

kognitiv svikt kan varslings- og 

lokaliseringsteknologi ha stor 

nytteverdi.

Vurderinger: 

- Brukere har behov i dag eller er 

det et forebyggende tiltak? 

- Samtykkekompetanse hos bruker 

- Datasikkerhet

• Tromsø har god erfaring med å innføre lokaliseringsteknologi hos brukere før behov 

har oppstått, slik at brukeren venner seg til å bruke teknologien dersom tilstanden 

endrer seg. 

• Tromsø har også erfart at mobildekningen i kommunen varierer kraftig. Mobile 

teknologier som tas i bruk uten å fungere godt på grunn av dekning skaper kjapt 

motstand i organisasjonen. 

• Sarpsborg har erfart at rutiner og prosedyrer bør være så enkle som mulig. Enkelte 

soner har laget egne prosedyrer for å gjøre det mer brukervennlig i arbeidshverdagen.

• Værnesregionen har erfart at GPS krever at ansatte bruker nok tid på opplæring med 

pårørende for å sikre riktig bruk av teknologien 
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Tjenesteforløp for lokaliserings- og varslingsteknologi for hjemmeboende 
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Digitalt tilsyn/Passiv varslingsteknologi

HVILKE BEHOV?

SUKSESSFAKTORER FOR Å LYKKES MED IMPLEMENTERINGEN?

GEVINSTER

Kvalitative gevinster 

• Brukeren føler økt trygghet og mindre stress ved færre besøk for eksempel på 

natt

• Pårørende føler seg tryggere på at fall, fravær fra seng og nattvandring 

varsles til hjemmesykepleien

• Ansatte bruker mindre tid på besøk som kun innebærer tilsyn , særlig på natt. 

Økonomiske gevinster

• Tromsø kommune har målt økonomiske effekter av digitalt tilsyn tilsvarende 

2000 kr eller 4-5 arbeidstimer per bruker per uke. Gevinstene stammer fra 

reduserte antall tilsyn.

• Østre Agder har redusert sitt bemanningsbehov fra to til en nattevakt på bo-

og omsorgssenter.

Sensorer utløser varsler til tjenesten 

ved for eksempel bevegelse, 

passering, fravær fra seng, fall og 

lignende. Digitalt tilsyn kan også 

innebære bruk av kamera etter 

avtale med bruker/pårørende

Vurderinger: 

- Brukere med mange tilsynsbesøk

- Brukere som vandrer/er aktive på 

natt både på institusjon og 

hjemmeboende

- Begrenset mulighet for økonomisk 

gevinst ved lite volum?

• Østre Agder opplevde at det er viktig med ledelsesforankring, slik at nok midler og 

ressurser blir avsatt implementeringsprosjektet. 

• Østre Agder har også erfart at sen involvering av IKT-samarbeid kan medføre stopp i 

implementeringsarbeidet og gi dårlige løsninger. 

• Ved implementering av ny teknologi, bør nye rutiner integreres med eksisterende 

rutiner i pleie- og omsorgstjenesten. Før implementering, bør kommunen undersøke 

hvordan teknologien påvirker rutiner, og hvordan disse vil fungere i praksis. 

• Værnesregionen har erfart at mobildekning i hele kommunen er kritisk for at brukere 

skal kunne motta tilbudet 
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Tjenesteforløp for digitalt tilsyn – kameratilsyn, bevegelses-, dør- og sengesensorer 
for hjemmeboende



© PA Knowledge Limited 2017
33

Sykesignalanlegg/Pasientvarslingssystem

HVILKE BEHOV?

SUKSESSFAKTORER FOR Å LYKKES MED IMPLEMENTERINGEN?

GEVINSTER

Kvalitative gevinster 

• Brukeren føler økt trygghetsfølelse og evne til å klare seg i hverdagen

• Pårørende opplever at varslingsanlegget har positiv effekt på trygghetsfølelse, 

stressnivå og fysisk belastning

• Ansatte opplever at systemet har forenklet måten de jobber på, og at de har 

bedre kontroll og følelse av at brukerne er trygge. 

Økonomiske gevinster

• Bærum kommune har unngått oppbemanning av en nattevakt på bo- og 

omsorgssenter

Beboerrom utstyrt med 

sensorteknologi/digitalt tilsyn for 

passiv varsling, og alarmknapp, 

snortrekk eller trygghetsalarm som 

muliggjør aktiv varsling av pasienten 

selv. Varslene går rett til mobil enhet 

hos de ansatte i tjenesten. Noen har 

også enheter for toveis talefunksjon 

• Bærum kommune har erfart at det er viktig med en prosjektleder som kjenner 

institusjonene godt. Prosjektleder bør både ha god kjennskap til brukerne, og ha 

forståelse for det tekniske aspektet.

• Bærum kommune erfarte også at økt og bedret informasjonsflyt er en nøkkelfaktor for 

vellykket gjennomføring. De brukte mye tid på å innføre nye rutiner og prosedyrer.  
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Tjenesteforløp for sykesignalanlegg/pasientvarslingsanlegg 
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Introduksjon til behov, forankring og «sjekklisten» i Veikartet

Gruppearbeid vedrørende sjekklisten i Veikartet

Deling i plenum – hvor står vi?

Presentasjon fra effektstudier 

Introduksjon til tjenestereisen

Forberede arbeid med tjenestereisen per kommune 

Agenda



Tjenestedesign tar utgangspunkt i brukeren



Kartlegg en tjenestereise
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Tjenestereise kartlegges i en workshop

• Bred deltakelse

• En mindre gruppe

• En nøytral fasilitator

• Gråpapir og gulelapper
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Ett steg per lapp, start med verb
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Introduksjon til behov, forankring og «sjekklisten» i Veikartet

Gruppearbeid vedrørende sjekklisten i Veikartet
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Introduksjon til tjenestereisen

Forberede arbeid med tjenestereisen per kommune 
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Gruppearbeid: Tjenestereisen

Hvilken tjeneste skal dere kartlegge?

1. Hvilken teknologi er mest aktuell for deres kommune ref. tidligere kartlagte behov? 

2. Hvilken del av tjenesten er mest aktuell å implementere teknologi i? 

3. Hvem er brukeren? Gi brukeren et navn og en historie 


