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Utfordringen 

Befolkning  

I Norge regner man med 
at andelen innbyggere 
over 67 år vil mer enn 
dobles frem mot 2060, 
fra 0,6 millioner til 1,5 

millioner. 

Eldre

Det ventes at andelen 
innbyggere over 80 år 

alene vil tredobles i 
denne perioden.

Helsepersonell

Vi vil ha et underskudd på 
28 000 sykepleiere i 2035. I 

tillegg vurderer halvparten av 
sykepleierne som jobber i 

hjemmebaserte tjenester og 
sykehjem å slutte.

Sykehjemsplasser

Kommunene vil ikke ha 
kapasitet til å tilby nok 
sykehjemsplasser til de 

som trenger det.

Bo hjemme

Flere eldre pleietrengende 
i egne hjem, som skal få 

hjelp av et tjenesteapparat 
som ikke klarer å vokse i 

samme takt



Velferdsteknologi

«Velferdsteknologi er først og fremst teknologisk 
assistanse, som skal understøtte og forsterke 
brukernes trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt å 
muliggjøre økt fysisk og kulturell aktivitet.» 

Helsedirektoratet



Inndeling av ulike typer velferdsteknologi

Velværeteknologi

Teknologi som bidrar til 
at mennesker blir mer 

bevisst på egen helse og 
avhjelper hverdagslige 

gjøremål. 

Utrednings- og 
behandlingsteknologi

Teknologi som muliggjør 
avansert medisinsk 

utredning og behandling 
i hjemmet

Mestringsteknologi

Teknologi som kan bidra 
til at mennesker gis 
mulighet til å bedre 
mestre egen helse

Trygghetsskapende 
teknologi

Teknologi som skal 
muliggjøre at mennesker 

føler trygghet og har 
mulighet til å bo lengre 

hjemme. Gi mulighet for 
sosial deltakelse og 

motvirker ensomhet



Eksempler

Trygghetsskapende teknologi Mestringsteknologi

Velværeteknologi Utrednings- og behandlingsteknologi



Trygghetsskapende teknologier

Legge til en bunntekst

Det er i hovedsak her produktene 
som kan forebygge eller redusere 
konsekvensene ved brann ligger



Hvor langt har vi kommet i utviklingen av 
trygghetsskapende teknologi?



Utvikling av ny teknologi

iPhire



Utvikling av teknologi

Utvikling av eksisterende 
teknologi

Stemmestyrt varsling



Nasjonalt velferdsteknologiprogram

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

• Så langt: 
• Over 300 kommuner 
• ca. 4 mill. innbyggere

Presenter
Presentation Notes
Videre har KS i samarbeidmed SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norgeutviklet Velferdsteknologiens ABC, en tverrfagligopplæringspakke for ansatte i de kommunalehelse- og omsorgstjenestene. Målet er å gi ansattei helse- og omsorgstjenestene grunnleggendekompetanse i velferdsteknologi og tilgang til nødvendigearbeidsverktøy for å vurdere, ta i bruk ogfølge opp tjenester og tiltak der velferdsteknologibrukes.



Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Presenter
Presentation Notes
KS har i samarbeid med SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge utviklet en tverrfaglig opplæringspakke for ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.



Innføring av 
velferdsteknologi i 
Agder

• Alle kommunene er representert i 
styringsgruppen

• Regional gruppe for brukermedvirkning

• 28 kommuner tilbyr velferdsteknologi på 
lik linje med andre tjenester 

• 2 kommuner har gjennomført 
anskaffelse

• Etablert samarbeid mellom brannvesen i 
Agder og prosjektet i forhold til innføring 
av trygghetsalarmer koblet til røykvarsler



I4Helse er…  En møteplass for alt arbeid med 
helseteknologi

 Fasilitator for komplekse test 
prosjekter

 Et laboratorium  for utvikling av 
morgendagens helse og 
omsorgsløsninger 

 En læringsarena for raskere 
implementering av ny teknologi / 
løsninger



Hvilken fordeler kan velferdsteknologi gi?

For innbyggeren:
• Skape trygghet 
• Økt mestringsfølelse
• Kan bo hjemme lengre

For helse- og omsorgstjenesten:
• Økt kvalitet
• Spart tid 
• Unngåtte kostnader



Erfaring med innføring av 
velferdsteknologi 
• Det oppleves størst motstand hos kommuner 

og helsepersonell, ikke bruker
• Teknologien har liten verdi om man ikke tar 

utgangspunkt i brukers behov
• Fortsatt individuell kartlegging, ikke quickfix
• Viktig med tidlig innsats, lære å leve med teknologien
• Fra prosjekt til drift er vanskelig
• Teknologien kan være både dyr å kjøpe inn og 

ressurskrevende å lære bort
• Viktig med forankring og kompetanse hos ledelse 
• For å ta ut gevinster må det investeres tid



Gevinst som resultat av endringsprosesser

Gevinst

Tid

Presenter
Presentation Notes
Ovenstående model viser to kurver. Den grønne beskriver ledelse og konsulenters forventninger til et forandringsprojekt over tid, mens den blå viser hvordan forandring ofte sker i organisationer: at der tilsyneladende ikke sker meget i starten, men at potentialet for forandring bliver større og større hvis man holder fokus over tid.� �Modellen er taget fra Professor Dave Ulrich, University of Michigan og forfatter til bøgerne (The HR Champion og The HR Scorecard) (præsenteret til intern temadag om HR’s rolle i fremtidens organisation, aug. 2001).� �Ulrich’s pointe med disse to kurver er at illustrerer dels:�At forandringer tager tid og forandringsprojekter derfor ikke sker ”overnight”�At utålmodigheden er stor hos ledelse, medarbejder og konsulenter, og at skuffelsen over ikke at leve op til egne og andres forventninger derfor er tilsvarende stor�At mange gode forandringsprojekter droppes fordi de ikke får tid til at vise deres potentiale�At mange organisationer oplever at implementere stadig nye koncepter og forandringstiltag som bliver stoppet inden de virker, og at tiltroen til nye projekter derfor devalueres�



Velferdsteknologi og hjemmebaserte 
tjenester

Bakside
Kan føre til mindre kontakt 
med hjemmebaserte 
tjenester som kan 
oppdage og forebygge 
brannfarer hos bruker

Fordel 
Teknologien kan erstatte 
rutinemessige oppgaver. Dette 
kan frigjøre tid som kan føre til 
økt kvalitet på tjeneste. 



Opplæring av montører

• Ofte inne og monterer 
før bruker har 
regelmessig besøk fra 
hjemmetjenester

• Økende behov for 
installering

• Vi ønsker samme 
«brannbriller» som 
hjemmetjenestene har i 
dag



Brannvesenet må 
forholde seg til 
velferdsteknologi i 
fremtiden

• Undersøke i egen kommune hvor 
langt man har kommet

• Hvem jobber med innføring
• Bli hørt i anskaffelsesprosesser
• Etabler samarbeid med de som 

monterer utstyret
• Kan vi påvirke produsenter med 

ideer om utvikling



NAV ønsket å fjerne komfyrvakten  
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