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Introduksjon og status
Nasjonalt 

velferdsteknologiprogram
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Støtte kommunene i arbeidet  
med å innføre velferdsteknologi

Teknologien gjør de pleietrengende 
mer selvhjulpne, noe som bidrar til å 
øke livskvaliteten. Nå har vi så god 
dokumentasjon på hva denne 
teknologien betyr, […]. Kommunene 
må tenke at dette er den nye 
normalen. Det er slik vi skal jobbe.

- Helseminister Bent Høie

Innføring av velferdsteknologi har bidratt til økt kvalitet på 
tjenestene til brukere, pårørende og ansatte. Det har også 
ført til mindre kostnader og redusert tidsbruk, […]. God 
bruk av velferdsteknologi gjør at vi kan bruke ressursene 
mer effektivt på de som trenger det aller mest.

- Helseminister Bent Høie
Kilde: Dagens medisin

Prosjekt arkitektur og infrastruktur jobber med standardisering og utprøving av løsninger 

som skal sørge for utveksling av informasjon mellom velferdsteknologiske løsninger og elektronisk 
pasientjournal (EPJ), også kalt velferdsteknologisk knutepunkt. Kommunene opplever at manglende 
integrasjon mot EPJ er en barriere for storskala implementering og gevinstrealisering.

Prosjekt tjenesteutvikling og utprøving handler om digital hjemmeoppfølging ved 

egenmåling og rapportering av helsetilstand på nett. Resultater viser økt grad av egenmestring, 
trygghet og bedret helsetilstand. I prosjektet samhandler kommunale helse- og omsorgstjenester 
med spesialisthelsetjenesten og fastlegene.

Prosjekt innføring og spredning er samarbeidsprosjekter der man får støtte til 

nødvendige endringsprosesser, anskaffelsesprosesser og prosjekt-gjennomføring. Prosjektene er 
fordelt med minimum ett prosjekt i hvert fylke og omfatter fra 3 til 30 kommuner som 
samarbeider.

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/08/18/videreforer-velferdsteknologiprogrammet/
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2022 – 2024

Videreføring av programmet

Klikk her for å lese artikkelen

🎉 Regjeringen har besluttet å videreføre Nasjonalt 

velferdsteknologiprogram i perioden 2022-2024 der 

følgende tre innsatsområder er prioritert:

1. Spredning av digital hjemmeoppfølging med vekt på 

kronisk syke

2. Spredning av velferdsteknologi til barn, unge og voksne 

med medfødt eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser

3. Varige strukturer for nettverk- og prosessveiledninger i 

kommunal helse- og omsorgstjenester

https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/velferdsteknologi3/ks-har-fatt-gjennomslag-nasjonalt-velferdsteknologiprogram-viderefores/
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Spredning av digital hjemmeoppfølging med fokus på 

kronisk syke

Innføring og spredning av digital hjemmeoppfølging blir ett av fokusområdene til programmet  i 2022 – 2024.

• Utprøvingsprosjektet for digital hjemmeoppfølging har bestått av 6 regionale prosjekter og pågått de 3 siste årene.

• Utprøvingen viser såpass gode resultater at nå skal tjenesten spres til resten av landet.

Teknologiske løsninger som gjør at pasient kan følges opp 

av helse- og omsorgstjenesten i hjemmet.

Pasienten registrerer symptomer, egenmålinger og andre 

opplysninger på nettbrett eller smarttelefon i hjemmet.

Resultatene overføres til en oppfølgingstjeneste som tar 

kontakt ved målinger utenfor normalverdier eller ved tegn til 

forverring, slik at justeringer og tiltak kan settes inn i 

henhold til en egenbehandlingsplan.

Pasienten får støtte og veiledning, og fastlege blir involvert 

dersom det er behov for dette.

Hva er digital hjemmeoppfølging

Forbedring av egen helsesituasjon.

Forventede gevinster

Økt trygghet ved at vitale verdier blir overvåket.

Økt egenmestring og selvstendighet.

Forverring av helsetilstand oppdages tidligere.

Redusert bruk av hjemmetjenester.

Færre sykehusinnleggelser og korttidsopphold.

Økt fleksibilitet ved digital samhandling.
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Spredning av velferdsteknologi til barn, unge og voksne 

med medfødt eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser

Prosjektet er en videreføring av en utprøving som har pågått siden 2015.

• Hensikten har vært å skape nødvendig kunnskap, verktøy, metoder og 

tjenestemodeller for at velferdsteknologi skal bli en del av tjenestetilbudet til barn 

og unge.

• Målet har vært å identifisere og prøve ut kommersielt tilgjengelige løsninger som 

kan bidra til at målgruppen kan delta i og mestre fritidsaktiviteter. Implementere 

teknologier som kan bidra til å avlaste foreldrene og gi langsiktige gevinster for 

barna.

Dokumenterte gevinster er i hovedsak kvalitative:

• Barna blir mer selvstendige.

• Barna føler at hverdagen blir mer normalisert. De kan utføre flere oppgave på 

egenhånd og gjøre avtaler uten involvering fra foreldrene.

• Barn og foreldre opplever økt trygghet ved bruk av teknologi.

• Ansatte i skolen får færre henvendelser knyttet til tid og struktur. Hjelpemidler 

gjør det enklere for barna å styre dette på egenhånd.

Noen kommuner har også dokumentert redusert tidsbruk etter at barn har tatt i bruk 

teknologiske hjelpemidler.

Bakgrunn og formål
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Over 90 prosent av prosjektene har rapportert i tredje 

kvartal 2021

Unngåtte kostnader

42 mNOK
Frigjort tid

34k timer

Antall kommunerapporter

256

69% av prosjektene rapporterer de har 

velferdsteknologi fullt implementert i tjenesten.

5

(2%)

21

(8%)

120

(43%)

131

(47%)

Prosjektet går som planlagt

Ikke levert

Noen forsinkelser

Kritiske problemer
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Leveranse til milepæl 4 – kartlegging og tildeling
Oversikt over antall leveranser

«Egenerklæringsskjema» Flytskjema

42

(15%)

237

(85%)

Levert

Ikke levert

177

(63%)

102

(37%)

Levert

Ikke levert

Av totalt 279 kommuner har 237 levert besvarelse i SurveyMonkey og 177 sendt inn flytskjema (prosess for kartlegging og 

tildeling. Andelen leverte egenerklæringsskjemaer er omtrent akkurat den samme som for milepæl 3.
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Leveranse til milepæl 4 – kartlegging og tildeling
«Hva er det mest utfordrende knyttet til arbeidet med kartlegging og tildeling?»

Kartlegging og tildeling Generelle utfordringer

• Sikre at kartlegging gjennomføres likt.

• Vanskelig å finne gode løsninger tilpasset hver enkelt 

bruker, spesielt når brukeren er ny.

• Tilstrekkelig opplæring til brukere og pårørende. 

• Manglende rutiner og praksis.

• Mangel på digital kompetanse hos brukere.

• Vurdering av samtykkekompetanse.

• Komme tidlig nok i gang når et behov oppstår slik at 

bruker skal klare å nyttiggjøre seg av hjelpemiddelet, 

dette er vanskelig dersom bruker allerede er svært 

kognitivt svekket.

• Manglende ressurser, både hva gjelder økonomi og 

tid.

• Utskiftninger av ansatte som jobber med 

velferdsteknologi skaper problemer med kontinuiteten 

i arbeidet.

• Sikre tilstrekkelig kompetanse og opplæring hos 

ansatte.

• Skepsis blant brukere og pårørende.

• Samhandling med de ulike enhetene, samt få til et 

godt tverrfaglig samarbeid.

• Utfordrende å få med ansatte. 

• Gevinstrealisering
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Fremdriftsplan for Nasjonalt velferdsteknologiprogram  
Høst 2021

September Oktober November Desember

Prosjektledersamling
7. 

sept

22.-23.

nov.

Webinar
20. 

sept.

15. 

okt.

18. 

nov.

8. 

des

Statusrapportering
10. 

sept.

10. 

des.

Milepæl 4 

Kartlegging og tildeling 

20. 

sept.

Milepæl 5

Helhetlig tjenestemodell i drift

10. 

des.*

Felles 

samlinger 

og leveranser

Trygghet og 

mestring

*Leveransen inngår som en del av sluttrapporten for prosjektet.



1

2

3

4

Mandag 20. sept. kl. 09.00-10.30

Gjennomføre kommunikasjonstiltak 

og opplæring av ansatte

Torsdag 18. nov kl. 09.00-10.30

Webinar i samarbeid med Normen 

(inkludert DPIA)

Fredag 15. okt. kl. 09.00-10.30

Samarbeid mellom helse og 

omsorg og IT-teknisk

Desember en gang

Gjennomføre anskaffelser og 

forvalte avtaler

WEBINARER HØSTEN 2021

Klikk her for å se opptak

Mandag 20. sept. kl. 09.00-10.30

Gjennomføre kommunikasjonstiltak 

og opplæring av ansatte

https://us06web.zoom.us/rec/play/aywR_YDu8GZS1Own6xJ1ZXe0tSf_BWhOTMpXllXx-5j2F0jZhw1UhORarXScX4FM1kkbu5lP4QEVokhV.R9ZgCWudZa_joduj?continueMode=true


Leveranse

Frist 10. desember

Alle kommuner skal fylle ut og 

sende inn sin egen helhetlige 

tjenestemodell til interkommunal 

prosjektleder. Denne inngår som 

en del av sluttrapporten til 

prosjektet og skal inneholde 

følgende for hver oppgave i 

modellen:  

• Rolle og ansvarsfordeling 

• Status/trafikklys (grønn, gul, rød) 

Klikk her for å gå til malen

Milepæl 5
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Status per kommune
Velferdsteknologi og 

helhetlig tjenestemodell
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Status i deres prosjekt
Basert på siste rapportering til programmet

OVERORDNET STATUS IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI

Agder

0

5

13

7

Rødt

Gult

Grønt

Ikke levert

1
1

16

7

Ikke begynt

Behovsanalyse gjennomført

Prosjekt igangsatt

Ny tjeneste designet

Anskaffelse gjennomført

Velferdsteknologi tildeles på lik
linje med andre tjenester

Ikke levert
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Leveranser til milepæl 4 – kartlegging og tildeling
Egenerklæringsskjema og flytskjema

Egenerklæring i SurveyMonkey Flytskjema

Agder

Levert
80 %

Ikke levert
20 %

Levert
40 %

Ikke levert
60 %
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OPPGAVE 1
Status i kommunen

Fortell kort om følgende i din kommune:

a) Hvilke aktiviteter er gjennomført den siste perioden?

b) Hva er status for implementering av de ulike 

velferdsteknologiene?

c) Hvilke planlagte aktiviteter og tiltak skal gjennomføres i 

prosjektet fremover? 

20 minutter
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Morgendagens 

omsorgsbilde og 

gevinster av 

velferdsteknologi
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Kraftig vekst i kommunale helse- og omsorgstjenester
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Kilde: SSB

Eldrebølgen vil legge press på flere omsorgstjenester i 

kommunene i årene fremover

Mottakere av institusjons- og hjemmetjenester
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0-66 år 67-79 år 80 år og eldre

+2%

+36%

+183%

I 2050 vil antall avtalte årsverk innen helse- og 

omsorg øke med 72% gitt lik pleie og omsorgs-

faktor som i 2020. Det utgjør 269 071 årsverk.

72%

Kilde: SSB – KOSTRA 

2019

20502030

2040

I 2050 vil mer enn 390 000 personer over 80 

år motta helsetjenester. Det er 250 000 flere 

enn i 2019.

390 000

Kilde: SSB - Befolkningsutvikling

I 2020 utgjorde avtalte årsverk innen helse-

og omsorg 156 069

157 000

Kilde: SSB – KOSTRA 

Behov for årsverk i institusjons- og hjemmetjenesten

0
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150

250

300
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231
187
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153

2019 2030 2040 2050

269

+76%

Antall årsverk
Aldersgruppe

https://www.ssb.no/statbank/table/12362/tableViewLayout1/
https://www.ssb.no/statbank/list/kostrahoved/
https://www.ssb.no/statbank/list/folkemengde/
https://www.ssb.no/statbank/list/kostrahoved/
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Gevinster ved velferdsteknologi

For tjenestenFor brukere og pårørende

• Redusert antall hjemmebesøk

• Redusert belastning på tjenesten

• Økt omsorgskapasitet

• Økt fleksibilitet og samhandling

• Mer effektiv ressursutnyttelse

• Økt selvstendighet og mestring

• Økt trygghet og livskvalitet

• Økt frihet

• Økt sosialisering og aktivitetsnivå 

• Økt livskvalitet og trivsel

• Bedre kvalitet på tjenestene som tilbys



Petra

Alder: 91 år.

Bosituasjon: Bor alene i omsorgsbolig.

Interesser: Håndarbeid og broderi.  

Sykdomshistorie: Diagnostisert med Alzheimers i midten av 2017.

Implementert velferdsteknologi: GPS og digitalt tilsyn ble tatt i bruk samtidig som hun fikk diagnosen i 2017.

Gevinster

• Petra føler mer frihet, trygghet og mestring etter 

innføringen av velferdsteknologi. 

• Hun kan gjøre mer av det hun vil på egenhånd, bl.a. annet 

omgås venner og gå tur alene.

• Hjemmetjenesten vet alltid hvor hun oppholder seg, og 

Petra føler seg derfor trygg på at hun ikke blir utelåst fra 

leiligheten i lang tid. 

• Petra kan bo hjemme lenger

• Hjemmetjenesten oppnår også gevinster i form av 

unngåtte kostnader:

o Reduksjon i antall tilsyn og tidsbruk per tilsyn.

o Utsatt sykehjemsplass har gitt årlige unngåtte 

kostnader på 1mNOK siden midten av 2018.

o Unngår potensielle leteaksjoner.

• Det gir også en trygghet for Petra sine pårørende, som nå 

vet at hun alltid blir passet på.

Behov og ønsker

• Petra trives i egen leilighet og ønsker ikke å flytte.

• Hun ønsker å føle seg trygg og vite at hun får hjelp når behovet oppstår.

Situasjonen før velferdsteknologi ble implementert

• I 2017 fikk Petra påvist Alzheimers. Konsekvensene av dette var kognitiv 

svikt, nedgang i vekt og mer forvirring.

• Hun låste ofte seg selv ute fra leiligheten, også på natten. Dette skapte 

bekymring blant både naboer og pårørende.

• Hjemmetjenesten gjennomført svært mange fysiske tilsyn per døgn, og 

dette var tidkrevende.  Petra var mye engstelig og trengte mye trygging. 

• Sykehjemmet hadde ingen ledige plasser, og kommunen så derfor at noe 

måtte gjøres.

På bakgrunn av dette fikk Petra installert 

GPS og digitalt tilsyn.



Håkon

Alder: 45 år.

Bosituasjon: Bor alene.

Jobbsituasjon: Deltidsstilling i dagligvarebutikk. 

Sykdomshistorie: Sarkoidose (sjelden sykdom som ofte rammer lungene).

Implementert velferdsteknologi: Pilly (elektronisk pilledosett). 

Gevinster

• Håkon er stort sett fornøyd med dagens løsning. Noe 

irritasjon i forbindelse med alarmer som er vanskelig å 

forstå.

• Større frihet i hverdagen. Slipper å vente på at 

hjemmesykepleien skal komme innom.

• Hjemmetjenesten oppnår gevinster i form av unngåtte 

kostnader og tidsbesparelser:

o Kraftig nedgang i antall besøk.

o Reduserte utslipp ved kjøring.

o Bedre ressursutnyttelse i tjenesten.

Utfordringer

• Ansatte syntes det er vanskelig å skifte brett.

• Flere feilvarslinger som irriterer bruker.

• Det hender at Håkon tar ut dosene uten at pillene blir tatt.

Hjemmetjenesten har jobbet med opplæring og iverksatt tiltak 

for å minimere antall feilvarslinger.

Ønsker og behov

• Håkon ønsker større frihet i hverdagen.

• Han er foreløpig ung, har behov for selvstendighet og følelse av 

egenmestring.

Situasjonen før elektronisk medisindispenser ble implementert

• Tidligere hadde Håkon ukesdosett som ble levert ut av hjemmetjenesten, 

men de opplevde stadig at flere av dosene lå igjen.

• Hjemmetjenesten startet derfor opp med utlevering av medisiner hver 

dag.

• Håkon var ikke fornøyd med denne løsningen. Det er vanskelig for 

tjenesten å levere til nøyaktig tidspunkt, og Håkon måtte utsette andre 

aktiviteter.

Med bakgrunn i dette har Håkon tatt i bruk Pilly.



Driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 

og institusjon har økt med ~20 mrd. NOK siden 2016

Kilde: SSB 02.27.2021

Utvikling i 
driftsutgifter –
hjemmeboende

2017

13 947
17 207

2016 2019

16 03114 840

2018

17 249

2020

+5%

2019

5 648

2016

5 913

2017

6 286

2018

6 665 6 752

2020

+5%

2016

33 902

2019

42 825
36 270 39 838

2017

43 704

2018 2020

+7%

SMÅ KOMMUNER MELLOMSTORE KOMMUNER STORE KOMMUNER

Utvikling i 
driftsutgifter –

institusjon

10 049

2016

10 824

2017

10 255

2018 2019

11 241 11 336

2020

+3%

5 274

2016 201920182017

5 376 5 8045 595 5 784

2020

+2%

27 688

20192016

30 18028 454

2017

31 807

2018

32 262

2020

+4%

SMÅ KOMMUNER MELLOMSTORE KOMMUNER STORE KOMMUNER

*Beregningene er gjort ut i fra kommunestørrelser i 2020.

+27%
(2016-2020)

+15%
(2016-2020)

https://www.ssb.no/statbank/table/12362/tableViewLayout1/
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Velferdsteknologi gir frihet

Se videoen her

Ny forskning viser at eldre som 

får litt hjelp til å bo hjemme blir 

mer fornøyde og kan bo lenger i 

eget hjem. Lister-regionen har nå 

testet ut flere hjelpemidler som 

flere kommuner skal ta i bruk.

https://www.nrk.no/sorlandet/_-eldre-skal-fa-bo-hjemme-lenger-1.13748314
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Sitater fra kommuner

Bedre kontroll og økt kvalitet da personalet har kontroll på at pasienten ikke går ut 

flere kuldegrader eller stikker av, personalet slipper å sitte inne hos aktuelle pasient 

hele tiden, og pasient får et mer verdig liv ved og ikke ha personal som overvåker han 

hele tiden. - Kommune Vestland

Digitale tilsyn gir økt ro for pasientene. E-låsene gir større sikkerhet og raskere hjelp til 

brukerne. Pasientvarslingssystemet gir enklere håndtering av varsling fra pasientene. 

Digitalt besøk har gitt økt livskvalitet for beboere på institusjon i Koronatiden 

- Kommune Nordland

99,7% av alle medisiner som utleveres gjennom multidosedispensere, utleveres til 

korrekt tid. Det er svært få negative tilbakemeldinger på løsningen fra pasienter/ 

pårørende, og mange uttrykker stor tilfredshet med å ha større selvstendighet og 

frihet, og økt mestring. - Kommune Innlandet
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Ny gevinstrealiseringsrapport fra programmet 
Rapporten beskriver status for implementering og gevinstrealisering i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram, 

inkludert spredning av trygghets- og mestringsteknologi, samt utprøving av velferdsteknologi for barn og 

unge med funksjonsnedsettelser.

KAPITTEL 4

Barrierer ved innføring av 

velferdsteknologi

• Organisatoriske barrierer

• Kulturelle barrierer og barrierer knyttet til 

kompetanse

• Tekniske og regulatoriske barrierer

KAPITTEL 3 

Tips til gevinstrealisering

• Tips i ulike faser av 

implementeringsprosessen, fra avklare 

behov til drifte tjenesten

• Suksessfaktorer og fallgruver ved 

gevinstrealisering

• Verktøy og maler til bruk i gevinstarbeidet

KAPITTEL 2

Kostnader ved implementering av 

velferdsteknologi

• Investerings- og oppstartskostnader

• Drifts- og administrasjonskostnader

• Økt omsorgskapasitet

KAPITTEL 1 

Status for implementering og 

oppnådde gevinster

• Status for tildeling av velferdsteknologi 

på lik linje med andre tjenester

• Koronatiltak

• Implementerte teknologier

• Oppnådde gevinster



PAUSE 

10 min



04 

Helhetlig 

tjenestemodell
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Oppgaver i den helhetlige tjenestemodellen

Løpende kommunale oppgaver

Vedlikehold av tjenesten Support, lager og utstyr 

Oppgraderinger og vedlikehold på løsninger

Gjennomføre 

kommunikasjons

-tiltak

Håndtere support 

på systemer og 

utstyr

Drifte systemer, 

plattformer 

og infrastruktur 

Lede og 

gjennomføre

opplæring

Vedlikeholde 

tildelingskriterier

Følg opp 

gevinster

Forvalte rutiner 

for behandling av 

person-

opplysninger

Avklare 

tjenestens behov 

og implementere 

nye løsninger

Administrere

system- og 

utstyrs-

porteføljen

Gjennomføre 

anskaffelser og 

avrop på avtaler

Forvalte avtaler

Anskaffelser og avtaleforvaltning

Drifte 

utstyrslager og 

logistikk

Drifte rolle- og 

tilgangsstyring

Planlegge 

tekniske 

endringer og 

vedlikehold

Styre 

oppgraderinger 

og 

konfigurasjoner

Teste nye 

løsninger  

Oppdatere 

teknisk 

dokumentasjon

Endre på 

tjenesteforløp og 

rutiner

Vurdere risiko og 

planlegge 

beredskap

Oppgaver for å sette teknologi ut til bruker, sørge for respons, utrykning og evaluering

Henvise, kartlegge 

og tildele

Sørge for respons 

og utrykning

Gjøre tilpasninger 

og installere

Evaluere og 

avslutte tjeneste

IT-drift

Budsjettere
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Helhetlig tjenestemodell

Tjenester med velferdsteknologi er sektorovergripende

Flere av sektorene i kommunen må ivareta en rekke oppgaver i tett 

samarbeid. I tillegg til helse og omsorgssektoren er det ofte teknisk 

avdeling, IT og innkjøp.

Den helhetlige tjenestemodellen inneholder en rekke oppgaver som må 

løses. Dette krever en tydelig organisering der sentrale oppgaver løses 

gjennom forankrede roller og ansvarsområder istedenfor enkeltpersoner.

Det er viktig å være klar over alle oppgavene som må ivaretas, hvilke 

aktører som er involvert, og formelt etablere roller og ansvar.

Kartet til høyre viser ulike aktører som påvirker tjenestemodellen.

Andre 

aktører
Teknikere

Helse og 

omsorg
IT-avdeling

Hjelpe-

middel-

administras

jon

Innkjøp

Leverandør Pårørende

Bruker
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Helhetlig tjenestemodell

• Arbeid med helhetlig tjenestemodell krever fokus på en helhetlig 

organisering. 

• Organisasjonskartet må være tydelig slik at det aldri er tvil om hvem 

som skal henvende seg til hvem, og alle roller og ansvar må være 

godt forankret i linjen.  

• Alle kommuner bør tydeliggjøre roller og ansvar for oppgavene i 

tjenestemodellen. 

• Helhetlig tjenestemodell bør benyttes som et verktøy i det videre 

arbeidet nå velferdsteknologi bres ut på flere områder i kommunen, 

og når kommunen starter med digital hjemmeoppfølging. 

• Det vises til KS sin nettsider for mer informasjon den helhetlige 

tjenestemodellen.

https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/velferdsteknologi3/helhetlig-tjenestemodell-for-velferdsteknologi/
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OPPGAVE 2
Status – Oppgaver i helhetlig tjenestemodell

Gjør følgende:

Ta utgangspunkt kommunens tidligere versjon av den helhetlige 

tjenestemodellen

a) Foreta en overordnet gjennomgang av tjenestemodellen. 

Diskuter og angi oppdatert status (trafikklys) for hver av 

oppgavene. Hvilke endringer har skjedd siden forrige kartlegging 

av status?

b) Hvilke områder i tjenestemodellen bør dere prioritere fremover 

med tanke på å få velferdsteknologi som en del av ordinær drift?

45 minutter
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Tiltak for å lykkes med 

implementering av 

velferdsteknologi
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Lederforankring, involvering og samhandling er avgjørende 

for å lykkes med implementering av velferdsteknologi

Strukturert informasjon og kommunikasjon på 

tvers.

Sterk forankring både politisk og i 

organisasjonen.

God informasjon ut til innbyggerne.

Godt leverandørsamarbeid.

Dedikerte ressurser til å følge opp prosessen 

tett.

Klar strategi, plan og gjennomføringsevne for 

kompetanseheving. 

Ledere som tar ansvar for endringen.

Tydelig oversikt over oppgaver, roller og 

ansvar.

Kultur for tjenesteinnovasjon blant ansatte.
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Noen fallgruver lønner det seg å unngå

For mange radikale endringer på kort tid.

Urealistiske forventinger til gevinster.

Dårlige avtaler og dårlig leverandørsamarbeid.

Svak samhandling og kommunikasjon mellom ulike faggrupper og 

aktører i tjenestemodellen.

Manglende deling av informasjon og involvering av ansatte.

Liten eller manglende brukermedvirkning.

Manglende rutiner for kartlegging og tildeling av velferdsteknologi.
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Velferdsteknologi tildeles på lik linje med andre tjenester. 

• Alle som kartlegger og tildeler tjenester har kunnskap om 

velferdsteknologi og nytteeffekter.

• VFT er ikke noe som tilbys «på siden» av andre tjenester, 

men «istedenfor.

• Utarbeid kartleggingsskjema i tjenesten.

• Definer tildelingskriterier.

• Gjennomfør opplæring av ansatte, inkludert 

saksbehandlerne på tildelingskontoret.

• Kommunen gir kontinuerlig opplæring og 

kommunikasjon til aktører som har behov for 

kompetanseheving – også på tvers av enheter (IT, 

teknisk, helse og omsorg). 

• Utarbeid en plan for opplæring med målgrupper, 

læringsmål og kanal for opplæring.

• Sørg for superbrukere og kontinuerlig trykk på 

opplæring og god support. 

Det jobbes aktivt med endringsledelse i kommunen.

• Det må skapes nye rutiner og arbeidsprosesser –

teknologi skaper ikke gevinster alene.

• Lederne går foran og tar aktivt eierskap til endringen

• Skap forståelse for viktigheten av velferdsteknologi.

• Utarbeid nye tjenesteforløp.

• Sikre tilstrekkelig lederforankring.

• Jobb kontinuerlig med kulturendring

TILTAKKRITISKE SUKSESSFAKTORER

Tiltak for å lykkes med velferdsteknologi i kommunen

Tverrfaglig samhandling og kommunikasjon

• Kommunen har rutiner som sikrer at relevant og 

nødvendig informasjon blir kommunisert til både 

ansatte, brukere, pårørende og andre innbyggere

• Gjennomfør en interessentanalyse.

• Utarbeid en kommunikasjonsplan som beskriver 

hvordan man skal nå ut med informasjon til de ulike 

målgruppene.
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Eksempel fra Porsgrunn kommune

Suksesskriterier for innføring av velferdsteknologi

Utgangspunktet skal være å forbedre tjenestetilbudet til brukerne, basert på deres ønsker og behov. Siden det mange løsninger å 

velge blant er det flere kritiske suksessfaktorer for å oppnå ønsket gevinst. Følgende punkter sentrale for å lykkes med innføring av 

velferdsteknologi: 

• Velferdsteknologien må oppleves som enkel å bruke og være tilgjengelig for aktuelle brukergrupper.

• Det må være behov for endring som er erkjent av enten brukere, pårørende eller tjenesteytere.

• Tjenesteytere må ha nødvendig kompetanse.

• Tildeling av velferdsteknologiske hjelpemidler må være en del av tildelingsprosessen og det ordinære pasientforløpet.

• Brukermedvirkning er viktig ved at bruker og pårørende deltar i utformingen av tilbudet.

• Økonomi til innkjøp og drift av teknologi.

• God organisering av mottak/respons på varsler fra teknologien.

• Avklaring av hvordan teknologi skal oppbevares, distribueres og samles inn igjen. 

• Samarbeid på tvers av de ulike sektorene i kommunen.

• Innføring av velferdsteknologi må være forankret i alle ledd i hele organisasjonen.
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Eksempel fra Rælingen kommune

Prinsipper for god avtaleforvaltning

Kilde: Rælingen kommune sin «Strategi for velferdsteknologi»

1. Tydelig prosess

• Prosess, steg og prosedyrer må defineres 

tydelig slik at alle er tro mot dette.

• Dette utvikler leverandørrelasjonen og sørger 

for kvalitet i et langsiktig perspektiv.

2. Organisering og eierskap til kontrakter

• Det må være klare roller, ansvar og 

forpliktelser.

• Alle involverte parter må ha god kjennskap til 

avtalen.

• Det er viktig med et godt samarbeid internt.

3. Oppfølging og styring

• Aktiv oppfølging av leverandør og leveranser.

• Sikre avtalelojalitet.

• Måling og rapportering.

• Bedre juridisk støtte.

• Strengere tilnærming til innkjøp, anskaffelser 

og kontrakter.

4. Avviks- og endringshåndtering

• Etablere rutiner for avvik i leveransen eller 

behov for endringer.

• Etterstrebe å avdekke gap mellom «virkelighet» 

og det som i utgangspunktet var intensjonen.

5. Rutiner og verktøy

• Kontrakts- og dokumenthåndtering i forbindelse 

med oppfølging, kontroll, avrop osv.

• Øke kompetanse og profesjonalitet.

• Nøye kartlegging av behov.

https://www.ralingen.kommune.no/getfile.php/3099604.2185.ydcebfqyva/Strategi+for+velferdsteknologi+vedtatt+17.06.2015.pdf?&force=1
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Eksempel fra Lørenskog kommune

Avtaleoppfølging av langsiktige avtaler

• Avrop på rammeavtaler
• Reklamere
• Registrere avvik
• ”Dag til dag”-oppfølging
• Fakturahåndtering

• Strategisk oppfølging
• Sykliske oppfølgingsmøter
• Følge opp forbruk
• Behovsstyrte møter

• Følge opp gjentagende
brudd på SLA osv.

• Rådgiver for behovshaver

• Hovedansvarlig for avtale-
oppfølgingen

• Strategisk planlegging
• Strategiske møter med

leverandør
• Eskaleringspunkt
• Sparringspartner

for avtaleforvalter

• Eskaleringspunkt
• Følge opp:

• Lønns- og arbeidsvilkår
• Etisk handel
• Utløpsdato

• Rådgivning relatert til avtalen

• Avrop
• Mini-konkurranser
• Operativ ledelse

• Forhandling
• Strategisk ledelse
• Bestiller-kompetanse

• Forhandling
• Strategisk ledelse

o Bestiller kompetanse
o Planlegging

Lørenskog kommune har laget en plan med definerte ansvarsområder for hvordan de skal følge opp langsiktige avtaler.

De har definert 4 roller med tilhørende krav til kompetanse og allokerte oppgaver:

O
p

p
g

a
v
e

r
K

o
m

p
e

ta
n

s
e

Behovshaver Avtaleforvalter Avtaleeier Innkjøpsrådgiver

• Innkjøp
• Forhandling
• Juridisk

Basert på denne informasjonen har Lørenskog utarbeidet en konkret oppgavematrise med ansvarsområder for hver aktivitet som gjennomføres.
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OPPGAVE 3
Prioritering av oppgaver i handlingsplanen

Gjør følgende:

Ta utgangspunkt i trafikklysoppgaven som ble gjennomført i oppgave 2:

a) Diskuter de viktigste tiltakene i det videre arbeidet for å lykkes 

med overgangen fra prosjekt til drift.

b) Konkretiser og utdyp tre av de overnevnte tiltakene. 

30 minutter
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Gevinstrealisering
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Faser i arbeidet med gevinstrealisering

Gevinstrealisering er aktiviteter som gjennomføres for å sikre at kommunen oppnår ønskede mål og dokumenterer 
oppnåelsen av disse. Arbeidet med gevinstrealisering deles ofte inn i tre faser: 
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Gevinstoppfølging i drift
Følgende er viktig å tenke på i overgangen fra prosjekt til drift:

Lederforankring
- Gevinstrealiseringsarbeidet er først og fremst et 

lederansvar.
- Lederne må ta ansvar for at gevinstoppfølging blir 

gjort.

Omsetning av gevinster
- Lederne må følge opp at spart tid omsettes til å 

sette inn støttet på andre oppgaver og tjenester.

Følge opp rapportering av overordnede indikatorer
- Følg opp generelle indikatorer i tjenesten til å 

påvise langsiktige gevinster.
- Dette kan eksempelvis være antall vedtakstimer per 

bruker

Utarbeidelse og oppfølging av strategier
- Adresser ønskede gevinster i utarbeidelsen av nye 

strategier og se oppnådde gevinster i sammenheng 
med virksomhetens drift.

Planlegg budsjett
- Planlegg neste års kostnader, og gjør 

budsjetteringsjobben sammen med aktørene i 
helhetlig tjenestemodell.

- Ta høyde for nyinvesteringer hvis det er aktuelt.

Oppdaterte gevinstplaner og verktøy
- Oppskalering av tjenesten gir god innsikt og læring.
- Oppdater gevinstplaner ved endringer i forventede 

gevinter. 

Oppfølging av evalueringsmålinger
- Bruk målingene som løpende evalueringer og 

mulighet til å forbedre tjenesten
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Gevinstarbeid er en kontinuerlig prosess

• Gevinstrealisering handler om å validere mål 

man har satt. 

• Systematisk oppfølging av gevinster gir innsikt i: 

- Hvordan brukeren opplever tjenesten

- Om tjenestekvaliteten er på ønsket nivå

- Om ansatte følger prosedyrer man har blitt 

enige om 

- Om tjenesten har frigjort tid

Gjør gevinstrealisering til en del av daglig drift 

Korrigere Planlegge

GjennomføreEvaluere
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Kostnadsbildet ved implementering av trygghet- og mestringsteknologi  

• Frikjøp av ressurser til å lede prosjektet og fremdrive endringen.

• Gjennomføring av anskaffelse. 

• Oppgradering av teknisk infrastruktur, som WiFi-dekning på 

sykehjem og lignende. 

• Kjøp eller leie av programvare og utstyr. 

• Engangskostnader knyttet til installasjoner hos hjemmeboende 

og på sykehjem. 

• Opplæring av ansatte. 

• Leie av utstyr og programvarelisenser.

• Kostnader til responstjenester og nyinstallasjoner.

• Kostnader til koordinering og informasjon på tvers av tjenesten. 

• Løpende kompetanseheving av ansatte.

• Føring av data fra velferdsteknologi inn i journal. 

• Oppfølging av avvik og varsler fra teknologien. 

• Vedlikehold og lager av utstyr. 

• Oppfølging og dialog med leverandører. 

• Oppdateringer av programvare og vedlikehold av prosedyrer.

Investerings- og oppstartskostnader Drifts- og administrasjonskostnader
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Gevinstbildet påvirkes av hvilken fase prosjektet befinner seg i 
G

EV
IN

ST
U

T
TA

K

+
–

OPPSTARTSFASE

• Investerings-/oppstartskostnad

• Manglende/begrenset 
kompetanse

• Lave stordriftsfordeler/få enheter

• Ekstra tilrettelegging

• Høy grad av feilsituasjoner

EFFEKTIVISERINGSFASE

• Integrert i tjenesten

• Økt volum 

• Mindre tilrettelegging

• God kjennskap til løsning

• Liten grad av feilsituasjoner

SYNERGIFASE

• Løsning i tjeneste samordnet med 
flere enheter

• Volumpotensiale utnyttet

• Stordriftsfordeler utnyttes 
gjennom samordning med andre 
enheter

Inspirasjon: Oslo kommune
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Oppsummering og 

avslutning



Leveranse –

milepæl 5

Frist 10. desember

Alle kommuner skal fylle ut og 

sende inn sin egen helhetlige 

tjenestemodell til interkommunal 

prosjektleder. Denne inngår som 

en del av sluttrapporten til 

prosjektet og skal inneholde 

følgende for hver oppgave i 

modellen:  

• Rolle og ansvarsfordeling 

• Status/trafikklys (grønn, gul, rød) 

Klikk her for å gå til malen



Læringspunkter fra dagen

❑ Utfordringsbildet til Helse – og omsorgstjenesten i kommunene 

❑ Velferdsteknologiske løsninger kan være et viktig bidrag til en bedre 

ressursutnyttelse, der de ansatte kan bruke sin kompetanse på de 

områdene det kommer innbyggerne mest til nytte.

❑ Suksesskriterier = fokus på tjenesteinnovasjon, et tverrfaglig samarbeid, 

solid forankring og god brukermedvirkning på et tidlig tidspunkt.  

❑ Målsettingen er at innbyggerne skal oppleve trygghet, ha et selvstendig 

og meningsfullt liv og kunne bo hjemme lengst mulig. 

❑ Sett tydelige satsingsområder og sørg for å utnytte potensialet til 

velferdsteknologiske løsninger i kommunen!
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Lag tydelige aksjonspunkter

1. Få oversikt over hvilke oppgaver i modellen som ikke 
er etablert eller ivaretas i dag.

2. Lag en restanseliste med oppgaver som må overføres 
fra prosjekt til drift. 

3. Samle helsesjef, leder for IT, andre relevante ledere og 
rådmann og legg fram oppgavene som ikke er etablert 
som formelle oppgaver i dagens organisasjonskart og 
ansvarsstruktur.

4. Beslutt om rollene skal ivaretas av kommunen, 
interkommunalt samarbeid eller andre aktører som 
f.eks. responssenter og leverandør.

5. Beslutt om det bør etableres nye funksjoner, eller om 
eksisterende funksjoner skal ivareta oppgavene.

Forankre 

beslutningene i 

tjenesten
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TRENGER DU HJELP? 

Sjekk ut verktøykassa eller 

send oss en mail.

VERKTØYKASSA:

Opplæringspakke

Veikart for tjenesteinnovasjon

Veiledningsmateriale – Kartlegging og tildeling

Helhetlig tjenestemodell for velferdsteknologi

Kvikk-guide til velferdsteknologi

Kvikk-guide om behandling av helse- og personopplysninger 

ved bruk av velferdsteknologi

Kvikk-guide til anskaffelser av velferdsteknologi

Kvikk-guide for videokommunikasjon

Kvikkguide for digital hjemmeoppfølging

Kvikk-guide for velferdsteknologi til barn og unge med 

funksjonsnedsettelser

Velferdsteknologiprogrammets Facebook-side

Gevinstoppfølgingsverktøy

Klikk her for å sende oss en mail

https://www.ks.no/link/5fbe8d2309a54fd89bbb21ca968931db.aspx
https://www.ks.no/link/861e608247da4518ad344995580d1d0a.aspx
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/velferdsteknologi3/veiledningsmateriale--kartlegging-og-tildeling/
https://www.ks.no/link/4a96f365c09a4884bcfb4afdeb5119bd.aspx
https://www.ks.no/link/ef57ac585fab4beb82eafb09a9feb026.aspx
https://www.ks.no/link/8d70cfc7784b45599765dcddbf50a5fd.aspx
https://www.ks.no/link/e9fa4fc714674d7381b6ee84a7d11d54.aspx
https://www.ks.no/link/4e2859edc48b419a80728fb75b3cdade.aspx
https://www.ks.no/link/af88ff5f3b4040d2983e219a91b3d0f3.aspx
https://www.ks.no/link/bb703b4c3e114fc8be01a5908f9d8abe.aspx
mailto:Velferdsteknologi@PACONSULTING.COM?subject=Tilgang%20til%20gevinstoppfølgingsverktøy%20(send%20oss%20en%20mail)
mailto:Velferdsteknologi@PACONSULTING.COM

