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5 nasjonale velferdsteknologiske satsinger

Trygghet og mestring 
i hjemmet

Avstandsoppfølging 
av personer med 
kroniske sykdommer

M-helse

Sosiale nettverk

Fritidsaktiviteter for 
barn og unge med 
nedsatt 
funksjonsevne



Hvorfor?

Behov for å endre helse- og omsorgstjenestene for 
å møte en fremtid med trolig knapphet på 
helsepersonell

Må levere helse- og omsorgstjenester på nye måter

Legge til rette for økt egenmestring og bedre 
fleksibilitet mht. hvor, hvordan og når tjenester ytes



Betydelige gevinster

• Gevinster
• Unngåtte kostnader
• Spart tid
• Økt kvalitet

• Helsedirektoratet kommer med de første anbefalinger på 
teknologiområder kommunene bør satse på rundt årsskiftet



Hva vi skal levere?
• Teknisk arkitektur og infrastruktur for velferdsteknologiområdet
• Leverandøruavhengighet 
• Sikre flyt av informasjon 
• Integrere løsninger i konsumentmarkedet 

• Prøve ut løsninger og etablere kunnskap om hvordan lykkes å ta 
gode løsninger bredt i bruk som integrert del av tjenestene
• 31 utviklingskommuner

• Sikre spredning av kunnskap og løsninger
• Sette tjenestene i stand til å gjøre nødvendige organisatoriske endringer
• Stimulere til anskaffelser og avklaringer om ulike finansieringsmekanismer
• Verktøykasse med støtte- og stimuleringstiltak
• LivingLab



Verktøykassen – der det meste finnes!!!

www.ks.no/samveis

http://www.ks.no/samveis


Arkitektur- og infrastrukturarbeidet

Big data

Hvor skal data lagres?

Ivareta innovasjons- og 
næringsutviklingsmuligheter

Behov for nasjonalt grep
- Pilotering trolig i 2016
- Etablering i første versjon i 

2017



Respons-
senter/

kommunal 
arbeidsflate

Tankeskisse

Trygghetsteknologi
(trygghetsalarm, tale, 
fallalarm, natt-tilsyn, 

lokasjonsløsning, etc.)

Medisinsk 
måleutstyr

(blodsukkermåler, 
lungemåler, 

blodtrykkmåler, 
pilledispenser etc.)

Personlig 
HUBer

Sentrale
HUBer

Smarthusteknologi
(e-lås, komfyrvakt, 
lys/varme styring 

etc.)

Trygghets-
teknologi 

applikasjoner 
inkl. tale

Medisinske 
måle-

applikasjoner

Leverandør-
spesifikke 
smarthus-

applikasjoner

Kjerne-
journal

Kommunale 
fagsystemer

Tjenestemottaker Tjenesteyter

Internett

Åpne
grensesnitt

Fastlege
arbeidsflate

Spesialist 
arbeidsflate

AMK 
arbeidsflate

Nødnett



Viktig å starte nå!!!

• Kommunene må starte overgangen fra analoge til digitale 
trygghetsalarmer nå!!!
• KomUT-nettverket kan bistå 

• Krever større omstilling av tjenestene enn først antatt
• Hverdagsmestring/hverdagsrehabilitering er et godt utgangspunkt

• Antar at spredningsfasene starter fra og med 2017, først fokus 
mot kommunale tjenester, deretter fastleger og 
spesialisthelsetjenesten. 



Strategiarbeid under vei 2017-2025

Velferdsteknologi tatt bredt i bruk

Samveis verktøykasse med 
opplæring, prosessveiledning, 

forankringsarbeid, nettverk 
og rådgivning

Arkitektur- og 
infrastruktur

Kunnskap  via 
utprøving

Gi 
anbefalinger

Vise til gevinster, bygge 
innkjøpskompetanse og stimulere til 

anskaffelser

Ta frem 
kravspesifikasjoner

Finansieringsregime

Ressurs-
kommuner 
og ressurs-
fastleger



Nytt Direktorat for e-helse

• Det meste av E-helsedivisjonen i Helsedirektoratet skilles ut som 
eget direktorat fra 1. januar 2016

• Det nye direktoratet skal ha ansvar for styring, gjennomføring og 
forvaltning av nasjonale IKT-prosjekter. I dette ligger også ansvar 
for forvaltning og utvikling av lover og forskrifter, kodeverk, 
terminologi og IKT-standarder.



De velferdsteknologiske 
satsingene løses i nært 
samarbeid mellom KS, 
Helsedirektoratet og det 
kommende Direktoratet for 
e-helse

Takk for oppmerksomhet!
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