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• Trygghets- og sikkerhetsteknologi
• Kompensasjons- og velværeteknologi
• Teknologi for sosial kontakt
• Teknologi for behandling og pleie

Hva er velferdsteknologi
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Visjon 
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• Velferdsteknologi er en del av den ordinære helse-
og omsorgstjenesten i bydelen

• Teknologi benyttes for å skape gjensidig nærhet, 
kjennskap og trygghet mellom den enkelte bruker 
og bydelen

• Velferdsteknologiske løsninger brukes for å 
forebygge funksjonsfall, forhindre utvikling av 
sykdom, gjenvinne tapt funksjon og bidra til bedre 
livskvalitet, mestring og trygghet i eget hjem



Trygghet og mestring

5

• Elektroniske medisindispensere

• Trygghetsalarmer med Gps

• E-lås

• Digitalt natt tilsyn
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Kronisk syke som enda ikke har 
behov for tradisjonelle 
hjemmetjenester enda

Avstandsoppfølging



Avstandsoppfølging - Helsemålinger
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Spørsmål på nettbrett
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Kurve
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Responssenter

• Avstandsoppfølging av kronisk syke - Hovedsakelig planlagt 

oppfølging  

• Følger opp røde alarmer ved forverring mandag - fredag



Organisering
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• Teknikk 20% - Organisering 80%

• Ny måte å jobbe på

• Organisering av et tett samarbeid 

mellom bydelene og sykehuset 



Overfør brukeransvar etter 
brukeropplæring/testperiode 

Overfør brukeransvar etter kjernetid

VT-Ressursperson Responssenter Ansvarsvakt Utrykningsansvarlig

• Vurdere brukers egnethet for  
bruk av VT

• Sette opp utstyr
• Installere utstyr hos bruker
• Lære opp bruker
• Sette opp brukeravtale med 

bruker
• Legge inn tiltaksplan  i 

pasientjournalsystem
• Primærkontakt for bruker inntil 

Responssenteret overtar 
brukeransvaret

• Gjennomføre retting av mindre 
komplekse feil

• Melde feil i henhold til 
feilrettingsprosedyre

• Følge med alarmer og varslinger, og 
aksjonere i henhold til prosedyre

• Foreta medisinskfaglige vurderinger 
og gjennomføre tiltak

• Gjennomføre periodisk analyser av 
målinger i henhold til brukeravtale

• Kommunisere med bruker i henhold 
til avtale 

• Sette og endre grenseverdier i 
samarbeid med lege

• Fange opp brukerproblemer i bruk av 
utstyret 

• Foreta enkel feilretting av bruker-
utstyr

• Avslutte bruker

• Følge med alarmer og varslinger, 
og aksjonere i henhold til 
prosedyre

• Foreta medisinskfaglige 
vurderinger og gjennomføre 
tiltak

• Sørge at noen rykker ut ved 
behov

• Rette opp enkle tekniske feil av 
brukerutstyr

• Besøke bruker på anmodning fra 
Responssenteret eller 
Ansvarsvakten 

• Foreta medisinskfaglige 
vurderinger og gjennomføre strak 
tiltak

• Rette opp i enkle tekniske feil hos 
bruker

Et eksempel- roller, brukeransvar og arbeidsoppgaver

Rapport fra VIS prosjektet 30.09.15 12

Håndtere alarmtype Håndtere alarmtypeHåndtere alarmtype

Sørge for hjemmebesøk

Overfør brukeransvar etter endt vakt

Sørge for hjemmebesøk
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Løsning – Teknisk arkitektur 

Hverdagshelse

Trygghets-
alarmer

Medisinering

Pleie og 
omsorg

Behandling og 
avstands-
oppfølging 

Trygget og 
sikkerhet 

Journal og 
pasientadm. 
system
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Kvalitative funn
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• Trygt utstyr for bruker forutsetter solide systemer i kommunen

• Det som virket før virker ikke nødvendigvis nå

• Opplæres til å forstå kroppens signaler og håndtere egen helse

• Teknologien gir trygghet gjennom opplevd tilstedeværelse

• Ikke et problem som skal løses, men en hverdag som skal leves

• Fra sykdomsprat til informert dialog

• Det er ikke velferdsteknologien som får deg ut av døra

• Brukerkartlegging er et åpent(og tåkete) landskap

• Effekt av å være i prosjekt



Trygt utstyr for bruker forutsetter solide systemer i kommunen
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Det som virket før virker ikke nødvendigvis nå
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Opplæres til å forstå kroppens signaler og håndtere egen helse
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Teknologien gir trygghet gjennom opplevd tilstedeværelse
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Ikke et problem som skal løses men en hverdag som skal leves
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Fra sykdomsprat til informert dialog
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Brukerkartlegging er et åpent (og tåkete landskap)
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