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Nasjonale velferdsteknologiprogrammet



Hovedmål for programmet

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



Tre innsatsområder

• Spredning og 
implementering av 
trygghets-teknologi

Spredning

• Medisinsk 
avstandsoppfølging

• Barn og unge

• Sosial kontakt

Utvikling og 
utprøving

• Samhandling 
mellom 
velferdsteknologi 
og øvrig teknologi

Arkitektur og 
infrastruktur
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TRE TYPER GEVINSTER

• Unngåtte 

korttidsopphold

• Utsatt behov for 

institusjonsplass

• Unngått oppbemanning

• Redusert antall besøk av 

hjemmetjenesten

• Redusert tid forbrukt på 

nøkkelhåndtering

• Redusert tid forbrukt på 

leteaksjoner

• Økt trygghet, mestring 

og frihet for brukere

• Redusert belastning for 

pårørende

• Bedre tjenester

• Bedre arbeidshverdag 

for ansatte

UNNGÅTT KOSTNAD SPART TID ØKT KVALITET



Programmets bidrag
Nasjonale 

anbefalinger og råd til 
kommuner

Tilskudd for å styrke 

gjennomføringsevnen

Utvikle felles praksis, 
verktøy og metode



Kunnskapsdeling og prosessveiledning

• Kunnskapsdeling 
• Nettverk av kommuner som 

jobber med det samme
• Felles samlinger for alle 
• Prosjektledersamlinger

• Prosessveiledning
– Prosjektstyring
– Tjenesteinnovasjon
– Gevinstrealisering
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Spredningsprosjektet



Utprøving Anbefaling Spredning

Spredningsstrategi



Velferdsteknologi handler om mennesker 
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Aktører
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Status

14.06.2018

36 prosjekter som omfatter:

- 263 kommuner 

- ca. 3,8 mill. innbyggere

Metode:

• Utprøving 

• Anbefaling  

• Spredning



Utvikling og utprøving



Medisinsk avstandsoppfølging
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Med. avstandsoppfølging er oppfølging i 

hjemmet med bruk av teknologi.

• Oppfølgingsplan.

• Målinger: blodsukker, blodtrykk, vekt

• svarer på spørsmål via Ipad til en 

oppfølgingstjeneste (responstjeneste)

• Helsepersonell følger opp, veileder 

kosthold, bruk av medisiner ihht til 

planen osv.  

• Lege kontaktes når målingene avviker 

fra de anbefalte referanseområdene



Utprøvinger

Første utprøving 2015-2018:

• Oslo, Sarpsborg, Trondheim, Stavanger

• 822 pasienter

Andre utprøving 2018-2021: 

• Vite mer om fastlegens rolle

• Hvordan få til helhetlig pasientforløp



«Jeg føler en enorm trygghet. 
Problemet for mange er jo uvissheten» 

Trygve, 92 år



Etter dette kom i gang har jeg ikke vært 
innlagt på sykehus i det hele tatt (Karl, 72)

Hjertet har ikke alltid vært min beste venn. Det er 
godt å få retningslinjer for hvordan man tar 

ansvar selv. (Barbro, 78)



Formål med  ny utprøving av avstandsoppfølging
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Få tilstrekkelig kunnskap og erfaring som gir 
grunnlag for nasjonale anbefalinger

Effektmål:

o Bedre fysisk og mental helse

o Bedre pasientopplevelse

o Lavere kostnad for 

helsetjenesten



6 nye pilotprosjekter

Bodø kommune

Eid kommune

Ullensaker kommune

Oslo Kommune

Larvik kommune

Kristiansand kommune
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Velferdsteknologi for barn og unge med 

funksjonsnedsettelse virker!
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•Strukturere dagen

•Selvstendighet

•Kommunikasjon

«Nå kan han leke i hagen med 
broren sin, uten oss på slep» 

Mor til gutt som prøvde GPS-klokke



Digitale verktøy for eldre

• Sosial kontakt

• Livskvalitet

• Mestring



Arkitektur og infrastruktur



Arkitektur og Infrastruktur

Behov
Utrede mulige 

tekniske 
realiseringer

Arkitektur

Tekniske krav

Nasjonale 
komponenter



Dagens velferdsteknologi implementering
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Utstyr hos 
tjenestemottaker

Forsystem
Responsløsning

Integrasjonsplattform 
Responsløsning EPJ



Tiltak 1 – Nasjonale spesifiserte grensensnitt
(T1)
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Utstyr hos 
tjenestemottaker

Forsystem
Responsløsning

Integrasjonsplattform 
Responsløsning EPJ

Nasjonal grensesnittspesifikasjon



Hva er velferdsteknologisk knutepunkt (VKP)?
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En «koblingsboks» for å oppnå forbindelse mellom ulike systemer



Tiltak 2 (T2): T1+ nasjonalt knutepunkt som integrasjonslag 
mot EPJ’ene
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Utstyr hos 

tjenestemottaker Forsystem

Integrasjonsplattform 

Responsløsning EPJ

VK

P

Nasjonal 

grensesnittspesifikasjon



Status

Side 32

• Hendelser fra ca. 330 mottakere av medisineringsstøtte i Oslo kommune 

overføres nå til kommunens EPJ via knutepunktet:  

• Journalnotater som helsepersonell har notert i forbindelse med varsler og 

hendelser knyttet til tjenesten medisineringsstøtte

• Meldinger om at tjenestemottaker har tatt medisinen sin 

• Det arbeides videre med utprøving med flere kommuner og deres 

velferdsteknologiløsninger og EPJer



Tiltak 3 (T3): T2 + nasjonalt knutepunkt mellom VFT og 
responsløsning
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Utstyr hos 

tjenestemottaker Forsystem Responsløsning
EPJ

VK

P

VK

P

Nasjonal 

grensesnittspesifikasjon



Veien videre



Økt 
kvalitet
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Velferdsteknologi gir gevinster
Fornøyde 
brukere

Trygghet 
og 

mestring

Helse-
personell

For 
samfunnet

Økt 
omsorgs-
kapasitet



St. meld. Nr. 17
(2006-2007)

__________________________
Eit informasjonssamfunn for alle





Velferdsteknologi i pasientens helsetjeneste
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Fastlege

Omsorgs-
tjenesten

Sykehus
Rehabilitering

NAV, skole, 
barnehage etc. 



Fremtidens primærhelsetjeneste «Nærhet og helhet»
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- Primærhelseteam 

- Oppfølgingsteam

- Medisinsk 
avstandsoppfølging

- E-konsultasjon

- Faglig dialog

- Pilot legevakt 



Hva er pilot primærhelseteam?

Ny organisatorisk modell for fastlegens 
tjenestetilbud

▪ Team med fastlege, sykepleier og helsesekretær

To finansieringsmodeller

▪ Driftstilskuddsmodellen (helt ny modell)
▪ Honorarmodellen (lik dagens modell inkl. 

sykepleiertakster) 
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Hva er 
oppfølgingsteam?
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• Ut fra individuelle behov

• Ikke et nytt spesialteam med faste 
ansatte

• Koordinator lede teamet

• Fastlegen medisinskfaglig 
koordineringsrolle 

• Juridiske rammer i lovkrav om  
individuell plan og koordinator Øvrige tjenester 

som nav, skole etc.

koordinator

omsorgstjenesten
fastlege

sykehus



Faglig dialog

Dialog mellom leger i 
spesialisthelsetjenesten og 
leger/medlemmer i 
primærhelseteam i den 
kommunal helse- og 
omsorgstjenesten



E-konsultasjon/ videokonsultasjon hos 
fastleger og legevakt

Vurdere hvilke typer e-
konsultasjoner/videokonsultasjoner
hos fastlege og legevakt som kan 
utføres på en faglig forsvarlig måte

E-helsedirektoratet tilsvarende oppdrag 
med vekt på å utrede tekniske løsninger



Målgruppe
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Tjenesteinnovasjon 
og teknologi må 
følge hverandre
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Velferdsteknologi = normalen fra 2020!
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Nasjonalt velferdsteknologiprogram på nett
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https://www.facebook.com/
velferdsteknologiprogrammet

https://helsedirektoratet.no/

velferdsteknologi

https://www.facebook.com/velferdsteknologiprogrammet
https://www.facebook.com/velferdsteknologiprogrammet
https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi
https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi


Takk for meg!


