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Vårt scope for velferdsteknologi 
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Trygghetsskapende teknologier 

Mestringsteknologier 

Utrednings- og behandlingsteknologier 

Velværeteknologier 
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Overordnet målsetting; At nye tjenester og teknologi tas i bruk i norske kommuner 
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Trygghets- og mestringsteknologi skal være 

integrert i helse- og omsorgstjenestene innen 2020 

 

Bedre behandling og oppfølging av personer med 

kroniske sykdommer 

 

Styrke brukerens mestring i hverdagen 

 

Gi bedre utnyttelse av helse- og omsorgstjenestens 

ressurser  

Nasjonalt 

velferdsteknologiprogram 

2014-2020 

Helsepolitiske målsetninger 

 Bidra til å danne grunnlag for nyskaping, bedre 

tjenester og næringsutvikling 

Gjennomføring 

Helse-

direktoratet 

Direktoratet 

for e-helse 

 

KS 
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Fem nasjonale oppdrag gitt av Stortinget – fem satsninger 

Trygghet- og mestring 

Avstandsoppfølging av kronisk syke Be Healthy@Be Mobile 

Utvikling og utprøving av teknologiske verktøy for sosial kontakt 

Støtte i fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne 
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Mål       Bidra til at mennesker kan gis økt trygghet for å kunne 

bo lengre hjemme. 

 

Mål       Gi personer med kroniske 

sykdommer bedre mulighet til å 

mestre egen sykdom 

Mål        Bidra til at WHO’s 

verdensmål om 25% 

reduksjon i NCDs nås innen 

2025                   WHO / ITU 

Mål       Motvirke ensomhet og opprettholde kontakt blant eldre og pårørende 

Mål       Bidra til at barn og unge med nedsatt funksjonsevne kan delta i og mestre fritidsaktiviteter 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG9_vfjdfOAhUEhiwKHf7cAlIQjRwIBw&url=http://www.sintef.no/sintef-teknologi-og-samfunn/satsinger/velferdsteknologi/&bvm=bv.129759880,d.bGg&psig=AFQjCNEIiDArdhTQVapN6aEsog2eSHeo6g&ust=1472026760496941


Velferdsteknologiprogrammet er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, 
Direktoratet for e-helse og KS 
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Programorganisasjon med ressurser 

fra Helsedirektoratet, KS og 

Direktoratet for e-helse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programeier 

 

 

Styringsgruppen 

 

 

KS 

 
Strategisk 

samarbeids-

partner 

Direktoratet 

for e-helse 

Ledes av: 

Deltagere styringsgruppe: 

 

 Kommunesektorens 

organisasjon (KS) 

 NHO 

 Nasjonal IKT 

 2 Kommuner  

 Helse Bergen HF 

 Direktoratet for e-helse 

 Helsedirektoratet 

Arkitektur og 

infrastruktur 

Tjeneste-

utvikling og 

utprøving 

Innføring og 

spredning 
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Hovedoppgave: Stimulere til innovasjon og spredning. Hjelpe kommuner med å 
navigere i endringsreisen 
 
 

Nasjonale anbefalinger Kunnskap, verktøy og 

metode 
Tilskudd 
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Hva vektlegger kommuner og brukere i sine tilbakemeldinger om 
effekt?  
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Stort gevinstpotensiale på trygghetsskapende teknologier! 
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VIS-prosjektet i Oslo kommune – avstandsoppfølging av 
kronisk syke 
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..og fornøyde brukere og pasienter… 



Elektronisk medisindispenser (Pilly) 



Helsesjekk 



13 

Strategien videre 
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Utfordringsbildet – i stort 
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Kommunene 

Næringslivet 

Myndighetene 

• Variasjon i kompetanse og modenhet 

• Ressurser, finansiering – stor variasjon mellom små og store 

• Tilgang på erfaring og kompetanse på tjenesteinnovasjon, 

prosjektgjennomføring og gevinstrealisering 

• Forankring i politisk og administrativ ledelse for å få beslutninger 

• Mangler positiv forretningsmessig utvikling for leverandørene til tross for stort 

potensial 

• Fragmenterte spesifikasjoner som gir lite grunnlag for standardprodukter 

• Mange anskaffelsesprosesser med små volum 

 

• Opplever stort behov fra leverandører og kommuner om tilrettelegging og 

fjerning av juridiske, finansielle og teknologiske barrierer.  

• Realisering av en standardisert nasjonal infrastruktur går ikke raskt nok.  

• Lite fleksibel modell i et raskt voksende teknologimarked 
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Fem strategitiltak eller innsatsområder vi mener må til for 
å lykkes med programmet 

Puljespredning av trygghetsteknologi 

Etablere en nasjonal modell for tjeneste- og 
løsningsinnovasjon 

Realisere nasjonal infrastruktur som et 
økosystem 

Etablere en monitor for velferdsteknologi 

Realisere en velferdssimulator 
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1. Puljespredning av trygghetsteknologi 
(forbehold om finansering) 

 

Rogers modell for spredning av 

innovasjon 

16 16 



17 17 17 

2. Hvordan får vi til raskere innovasjon, mer kraftsamling og 
kunnskapsdeling på tvers?  

• Oslo kommune satser 400 mill på 

velferdsteknologi i årene fremover 

• Agder-regionen 

• Nord-Trøndelag 

• Haugaland vekst 

• Interkommunalt samarbeid og satsninger (flere) 

• Helseforetakene satser i økende 

grad – har strukturer for 

innovasjon 

• Oslo Medtech 

• Norwegian SmartCare Cluster 

• C3 

• … 

• Norges forskningsråd 

• SINTEFs konsersatsning 

• BIGMED - INTROMAT 

• Leverandørforeninger 

• NHO 

• Abelia 

• NELFO  

• Standard Norge 

• Eks Kreftforeningen satser på 

utvikling av apper 

• Nasjonal satsning for å sikre 

gode prosesser for omstilling og 

innovasjon i kommunene 

Helseforetakene 

Klyngene 

Forskningen 

Markedet 

Pasient- og brukerforeninger 

Store kommunale satsninger 

Det nasjonale programmet 
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2. Etablere en nasjonal modell for tjeneste- og 
løsningsinnovasjon 
 
 

 

Funksjoner/Tjenesteeksempler: 

 

• Informasjons- og kunnskapsdeling – 

utvide grunnlaget for nasjonale 

anbefalinger  

 

• Rådgivning, «best practice»-opplæring 

og prosessfasilitering til hjelp for 

kommuner. Rekruttere kompetanse som 

gjør at kompetansen ikke forsvinner med 

konsulenter.  

 

• Informasjon om nasjonal arkitektur for 

velferdsteknologi og anbefalte tekniske 

spesifikasjoner og standarder 

 

• Tilgang til testinfrastruktur knyttet til den 

nasjonale ehelse-infrastrukturen  

 

• Rammeverk og verktøy for oppsett av 

tjenesteutprøving, tilrettelagt for aktører 

som skal gjennomføre utprøving av nye 

tjenester, «living lab» tester og 

følgeforskning. 

Kapabiliteter: 

 

-Omstilling og 

endringsledelse 

-Forankring 

-Prosjektgjennomføring 

-Innovasjon 

-Innovative anskaffelser 

-Gevinstrealisering 

-Oppsøkende, motivere, 

prosessveilede 

 

«Sikre en profesjonell 

kababilitet som støtter 

kommuner der disse hevder å 

ha størst utfordringer» 

Kapabiliteter: 

 

-Testsentre og living labs 

-Tilgang til testverktøy og 

testmiljøer 

- «Helsehus» 

-Arkitektur og standardmiljø 

-Hele verdikjeden 

 

 

 

 

«Sikre raske innovative 

prosesser fra ide til prototype. 

Teste i et virkelighetsnært 

miljø – time to market» 

Næringsklyngene 

Forskningsmiljøer 

Kommuner 

Helsetjenesten 

Pas- og brukerforeninger 

Offentlige aktører Industrien Interesseorganisasjoner 

Tjenesteinnovasjon Løsningsinnovasjon 

Må «kunne» kommune! 

Må «kunne» hele helse- og omsorgstjenesten! 

Må utredes – og ses i sammenheng med øvrige tilgrensende 

oppdrag. Spesielt finansering og organisatorisk forankring 
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3. Realisere nasjonal infrastruktur (som et økosystem) 
 
 
 

Infrastruktur for deling av data mellom pasient og 
behandler 
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Innbygger Utstyr Lokal hub Applikasjon/ 

datalagring 

Helsepersonell 

Problemet – én løsningskjede per prosjekt 

 Side 20 
20 



■ Utstyr og applikasjoner/løsning for responssenter, 

avstandsoppfølging, eLås, medisindispenser, GPS… 

Barrierer: 

■ Kobling mellom applikasjoner og egne 

fagsystemer/EPJ avhengig av behov 

■ Et system for å dele medisinske egenmålinger og 

egenbehandlingsplan med andre 

■ Kobling mot sentrale registre (Kjernejournal, e-resept, 

Helsenorge.no) 

Hva trenger kommunene for å få fart i velferdsteknologi?  

 Side 21 
21 



Vi ønsker å etablere et økosystem 

 Side 
22 

22 



API Management

Egenbehandlings
plan og hendelser

IoT og 
integrasjons-

plattform

...

Avstands-
oppfølging
løsning(er)

Medisin-
dispenser

løsning(er)

Trygghetsalarm
løsning(er)

Andre  EPJ 
kjernesystem

(og EIEJ)
Grunndata

Responssenter-
løsning(er)

EPJ brukerflate 
med web-baserte

applikasjoner

Lagring avstands-
oppfølging

... Helsenorge.no

Autentisering og 
autorisering

Kjernejournal
Kommunale

EPJer (428 stk, 
3 leverandører)

API Gateway

Utviklerportal

Analyse

API integrasjon

API forvaltning

Applikasjons-
katalog (butikk)

API

Innbygger
Helsepersonell

Innbygger
Helsepersonell

Innbygger
Helsepersonell Helsepersonell Helsepersonell

Innbygger
Helsepersonell

Innbygger
Pårørende

Velferdsteknologisk Informasjonsknutepunkt 

Hvilke kapabiliteter trenger vi for å dekke behovene?  

Applikasjoner og løsninger 
mot bruker, både innbygger 
og helsepersonell 

Integrasjonslag med API-
håndtering, 
utviklerstøtte, 
tilgangstyring og 
økosystemforvaltning 

Felleskomponenter som 
gjenbrukes på tvers av 
applikasjoner. Kommuner 
har forskjellige fagsystem 
som er konfigurert 
forskjellig… 

Viktig: Dette er bare noen av felleskomponentene som er nødvendige for hele e-helse, her med fokus på VFT sine 
behov. Andre prosjekter vil kunne gjenbruke noen av disse, men vil også trenge andre komponenter.  
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23 
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Takk for at du lyttet! 
 

Jon Helge Andersen 
 

jon.helge.andersen@ehelse.no 
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