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Vi (Fagsekretariatet) ønsker tilbakemelding hvis du har tanker  
eller meninger om denne portalen!  Klikk på konvolutten og send oss en epost!! 
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Definisjoner og begreper 

Velferdsteknologi 
 

Digital 

velferdsteknologi 
 

Begrepet velferdsteknologi handler i bred forstand om å utnytte teknologiske løsninger i dagliglivet, 
for å ivareta borgernes velferd. Velferdsteknologi er også omtalt og definert andre steder. Det 
finnes derfor flere definisjoner og oppfatninger om hva velferdsteknologi innebærer 
  
Definisjonen i Meld. St. 29 Morgendagens omsorg, er ofte brukt: 
«Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, 
sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til 
å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. 
Velferdsteknologi kan også fungere som støtte for pårørende og ellers bidra til å forbedre 
tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan 
i mange tilfelle forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon.» (s.110) 
 
Hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne har lenge vært  brukt for å kompensere for 
funksjonsnedsettelsen. Slike hjelpemidler kan også være velferdsteknologi. (lenke til 
hjelpemiddelinfo) 

Utviklingen av digitale løsninger gir muligheter for å tilby offentlige og private tjenester over avstand. 
Smartteknologi gir oss muligheter til å koble ulike funksjoner sammen og skape en tryggere hverdag.  
 
Dagens satsning på velferdsteknologi handler i stor grad om å utvikle og ta i bruk digitale løsninger. 
Eksempler på dette er trygghetspakker i kommunene, elektroniske læremidler i skolen og 
smarthusløsninger for allmennmarkedet. Disse løsningene bør være utformet ut fra prinsippene om 
universell utforming, slik at de også er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne. (lenke til 
hjelpemiddelinfo/UU) 
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Neste.. 



Definisjoner og begreper 

Omgivelseskontroll 

og smarthus 

”Omgivelseskontroll” omfatter fjernbetjening av enkeltstående funksjoner i hjemmet via kabel 
eller trådløs styring. Disse enkeltstående funksjonene er ikke nødvendigvis koblet sammen. I en 
veileder fra DELTA senteret i 2004 er ”smarthusteknologi” beskrevet som en samlebetegnelse for 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi, anvendt i boliger der de ulike komponentene 
kommuniserer med hverandre via et nettverk. Teknologien kan brukes til å overvåke, varsle og 
utføre handlinger etter utvalgte kriterier. Smarthus gir også muligheten for automatisert 
kommunikasjon med omverdenen via internett, fasttelefon og mobiltelefon.   
  
Smarthus gir således samme støtte som tradisjonell omgivelseskontroll, men gir en annen 
fleksibilitet og merfunksjonalitet enn omgivelseskontroll, ved at enhetene er koblet sammen og 
kan reagere i forhold til hverandre. Slik kan en hendelse automatisk følge en annen.  
  
Eksempel på at hendelser følger automatisk, er at når beboeren våkner og reiser seg i senga, 
kommer lyset på i soverommet. Slike hendelser kan i tillegg kobles til varslingsfunksjoner, der f.eks. 
røykutvikling i boligen utløser både røykvarslere og alarm til brannvesenet (ved abonnement), 
samtidig som ytterdøren låses opp og strømmen i stikkontakter som har tilkobles elektriske 
apparater frakobles. 
  
Reaksjoner kan utløses både ved aktivitet fra brukeren og ved manglende aktivitet, avhengig av de 
individuelle behov. Dette skaper nye muligheter for både egenaktivitet og bistand fra helse- og 
omsorgstjenestene i kommunen. Med smarttelefon og nettbrett som betjeningsredskap for å styre 
funksjonene, åpnes det både for en mer mobil tilgang til smarthusfunksjonene og for en enklere 
innstilling av funksjonene av brukeren selv. Det åpner også for muligheter til å erstatte hjelpemidler 
til for eksempel påminningsfunksjoner, varsling og hjelpemidler for organisering og struktur i 
hverdagen. Slike løsninger kan derfor i større grad bidra til mestring og deltakelse for brukeren. 
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Aktører, roller og ansvar 
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Aktører på velferdsteknologiområdet 

Velferdsteknologi er et område med mange aktører med ulike interesser, 
ulikt ansvar og ulike oppgaver.  
 
Flere aktører er samarbeidspartnere og danner nettverk. Både offentlige og 
private aktører arbeider med velferdsteknologi. Nettverkene (clusterne) 
kan bestå av både offentlige og private aktører.  
 
Listen under er ikke en total oversikt over alle aktørene. Det finnes aktører 
som arbeider med helserelaterte områder, funksjonshemmede, eldre, 
innovasjon, teknologi, organisering og metode. Noen aktører vil være mer 
relevante enn andre, avhengig av hva man selv er opptatt av og arbeider 
med.  
 
Se oversikt 

http://www.nav.no/
http://www.ks.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.helsenorge.no/
http://www.nhn.no/
http://www.husbanken.no/


Aktører, roller og ansvar 
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Aktør Rolle og ansvar Kommentar 

Bruker Har behovet og bør om mulig 
sette egne mål  for hva man 
ønsker å oppnå. Har ansvar for 
egen helse 

Må involveres i prosessen, nødvendige forutsetninger og motivasjon 
må være tilstede.  

Pårørende Bør involveres, spesielt hvor 
bruker ikke er i stand til å 
uttrykke behov. Vil i mange 
sammenhenger kunne bidra til 
godt samarbeid med 
kommunen. 

Må ha nødvendige forutsetninger og motivasjon for evt. å ta i bruk 
nye løsninger.  

Kommune Ansvar for tilbud og -ytelser 
knyttet til helse og velferd i 
kommunen. 

Ansvar for utredning av totalsituasjonen inklusive hjelpemidler og 
velferdsteknologi både når det gjelder «behov for tjenester og evt 
hjelpemidler, sees i sammenheng med kommunale tjenester», bistå 
bruker i å søke om evt. hjelpemidler fra NAV, montering, opplæring, 
oppfølging, handlingsforløp ved alarmer, service og reparasjon. Alt 
av alarm og varslingsutstyr som varsler kommunalt personell er 
kommunens ansvar. 

NAV 
Hjelpemiddelsentral 

Overordnet og koordinerende 
ansvar for formidling og 
forvaltning av hjelpemidler, 
samt rådgivnings- og 
veiledningsfunksjon på 
hjelpemiddelområdet 

Ansvar for hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne for 
økt mestring og deltakelse. Her inngår også hjelpemidler til 
nærvarsling, dvs. alarm og  varslingsutstyr som kan varsle pårørende 
i samme boenhet. Les mer… 

Neste.. 
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Aktør Rolle og ansvar Kommentar 

KS – Kommunenes 
sentralforbund 

www.ks.no  

Helsedirektoratet www.helsedirektoratet.no 

Innomed www.innomed.no 

Husbanken Sentral rolle i gjennomføringen 
av norsk boligpolitikk.  
Disponerer virkemidler som 
skal bidra til å supplere og 
korrigere boligmarkedet for å 
bidra til at alle kan bo trygt og 
godt 

www.husbanken.no  

Norges forskningsråd  Skal tilføre forskingssystemet 
merverdi gjennom å realisere 
forskning som aktørene i 
forskningssystemet hver for 
seg ikke kan få fram 

www.forskningsradet.no 

Aktører, roller og ansvar 

Neste.. 

http://www.ks.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.innomed.no/
http://www.husbanken.no/
http://www.forskningsradet.no/
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Aktør Rolle og ansvar Kommentar 

IT-funk  Forskningsrådets IT Funk 
program bidro til økt 
tilgjengelighet til IKT pg 
samfunnet for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, men 
ble lagt ned i juni 2013.  

http://www.itfunk.org/ 
IT Funks brukerforum fortsetter i Deltasenterets unIKT-program 
http://www.bufetat.no/bufdir/deltasenteret/ 

VERDIKT Kjernekompetanse og 
verdiskaping i IKT 

Norges forskningsråds store program for IKT-forskning. De skal 
frembringe IKT-kompetanse og -verdiskaping i verdensklasse 
gjennom kompetansebygging, kunnskapsbygging og Innovasjon 
www.forskningsradet.no/verdikt 

Innovasjon Norge  Skal bidra til nyskaping i 
næringslivet, utvikling i 
distriktene og utvikling av 
konkurransedyktige norske 
bedrifter. Innovasjon Norge 
profilerer norsk næringsliv og 
Norge som reisemål 

www.innovasjonnorge.no 

Aktører, roller og ansvar 

http://www.itfunk.org/
http://www.bufetat.no/bufdir/deltasenteret/
http://www.forskningsradet.no/verdikt
http://www.innovasjonnorge.no/
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Aktør Rolle og ansvar Kommentar 

DIFI – Direktoratet for 
forvaltning og IKT  

Pådriver for offentligsektor når 
det gjelder innovasjon 

www.difi.no  
 

Leverandører Utvikle produkter og tjenester  
innenfor et område med stort 
innovasjonsbehov 

www.lfh.no  
LFH – Bransjeorganisasjon for helse- og velferdsteknologi 

Aktører, roller og ansvar 

http://www.difi.no/
http://www.lfh.no/
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Hjelpemidler og velferdsteknologi 

Mens NAV Hjelpemidler og tilrettelegging har ansvar for tilrettelegging knyttet til 
enkeltpersoner, favner velferdsteknologibegrepet videre. I tillegg til kompensasjon 
ved nedsatt funksjonsevne, omfatter velferdsteknologi også løsninger som kan 
forbedre og effektivisere helse- og omsorgstjenestene, virke forebyggende i 
forhold til hjelpebehov og bidra til trygghet og sikkerhet i hjemmet.  
 
Den teknologiske utviklingen har imidlertid ført til at de samme teknologiske 
løsningene kan ha mange ulike formål. For den enkelte bruker, blir det derfor viktig 
at ulike løsninger med ulike formål sees i en sammenheng og at løsningene 
fungerer sammen rent teknisk.  
 
Velferdsteknologi vil derfor inngå i mange samfunnsområder og på ulike arenaer. 
Hjelpemiddelsentralene som ressurs og kompetansesenter kan gi et viktig bidrag 
når det gjelder tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne, men også i 
forhold til planlegging av et samfunn som er utformet for alle, og derigjennom 
skaper minst mulig behov for kompensasjonsløsninger. 
 
Hjelpemiddelområdet bidrar i økende grad i samarbeidsprosjekter med 
kommuner, forskningsmiljøer og næringsliv der velferdsteknologi er tema.  

Aktører, roller og ansvar -  – NAV Hjelpemidler og tilrettelegging 

Tilbake … 

<Lenke til forskrift om  
HMS rolle og ansvar> 



# GPS - Lokaliseringsteknologi 

# Trygghetsalarm (TA) 

# Trygghetspakke (TP) 

# Røykvarsler til TP 

# Bevegelsessensor til TP 

# Døralarm/-bryter til TP 

# Mattealarm/-bryter  til TP 

# Seng- og stolalarm til TP 

# Fallsensor til TP 

 

Teknologi, utstyr og løsninger 
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Digital velferds-

teknologi handler 

blant annet om 

sensorer og andre 

løsninger som 

utløser varsler og 

alarmer 

I kommunene ønsker man løsninger som bare sender varsel når det virkelig 
trengs. Løsninger som sender falske alarmer vil oppleves som unødig støy i 
arbeidshverdagen. 
  
For å unngå falske alarmer og varsler trengs: 
• God planlegging i forhold til behovene 
• Gode sensorer og løsninger 
• God kjennskap til løsningenes funksjonalitet 
• God kjennskap til organiseringen og tjenesten knyttet til løsningene. 

Her beskrives noen 

aktuelle løsningers 

muligheter, 

forutsetninger og 

evt begrensninger 

# Pille-/medisindispensere 

# Nøkkelfrie besøk i hjemmet 

# Nettbrett-løsninger til støtte for bruker 
og pårørende 

# Sensorbelysning 

# Robotstøvsuger 

# Løsninger for å finne briller, nøkler ol. 

# Enkle fjernkontroller for TV 

# Fjernkontroll til stikkontakter 

# Tidsbrytere og komfyrvakt 

 

 

Søk etter løsninger i  

Hjelpemiddeldatabasen 



Lokaliseringsteknologi - GPS 

• GPS kan brukes til å lokalisere f eks en person med demens via kart på 
internett eller mobiltelefon.  
 

• Ved bruk av «Geofence» (geografisk gjerde) kan man definere et område 
som er trygt for bruker. Hvis brukeren beveger seg utenfor det trygge 
området  vil GPSen varsle med SMS om at bruker har forlatt det trygge 
området. 
 

• For å lykkes med bruk av GPS for denne gruppen er det et poeng å komme i 
gang så fort og så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. Dette for at man skal 
bli fortrolig med utstyret og etablere gode vaner.  

• Viktige momenter når man vurderer bruk av GPS: 
– Brukers forutsetninger og samtykkekompetanse 
– Avklare evt. pårørendes rolle  
– Avklare hvordan man kan sikre at person med demens faktisk har med GPS på tur ut. 
– Sikre gode laderutiner slik at GPS er ladet og slått på når den skal brukes 
– Avklare hvem som får lov å søke etter bruker på nett eller mobil 
– Etablere rutiner for hvem som fysisk leter etter og henter bruker 
– Avklare hvor evt. varsler og alarmer fra GPSen skal gå.  

 
Les mer … 

 
 

# 

Teknologi, utstyr og løsninger 
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SINTEF Rapport:  
Trygge spor - GPS-løsning og 
tilhørende støttesystemer 
for personer med demens 

Hjelpemiddel-
databasen 

Tilbakemelding STD no (03.06.2014).docx
http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/r6x.asp?searchterm=gps&ssub=S%F8k


Trygghetsalarm 

• Dette er en løsning som gir brukeren mulighet til å påkalle hjelp ved behov. 

• Den består vanligvis av en sender-/mottakerenhet og en alarmknapp i form 
av en armbånds-/smykkesender. Dette er videre knyttet til brukerens 
telefonlinje. Ved å trykke på knappen sendes et varsel til pårørende, 
pleiepersonell eller et vaktmottak for trygghetsalarmer.  

• De som mottar alarmen kan da etablere to-veis kontakt med bruker via 
trygghetsalarmen (som en høyttalende telefon) for å få rede på årsaken til at 
det ble trykket på knappen. 

• For at dagens trygghetsalarm skal fungere etter hensikten vil det være tre 
vesentlige betingelser som må oppfylles: 

1. Bruker må være i stand til å forstå hva trygghetsalarmen er og hvordan 
den skal brukes. Dette kan være en utfordring spesielt for personer 
med demens. 

2. Bruker må ha knappen tilgjengelig hengende rundt halsen eller på 
armen. Enkelte har en tendens til å legge den i en skuff eller lignende 
for den ikke skal bli borte. 

3. Bruker må være ved bevissthet for å kunne varsle. 
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# 

Teknologi, utstyr og løsninger 

Helsedirektoratets 
anbefalinger på det 
velferdsteknologiske 
området, 21. okt 2014 

Hjelpemiddel-
databasen 

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helsedirektoratets-anbefalinger-pa-det-velferdsteknologiske-omradet/Publikasjoner/Anbefalinger offentlig rapport.pdf
http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/r6x.asp?searchterm=trygghetsalarm&ssub=S%F8k


Trygghetspakke (TP) 

• Trygghetspakke er en utvidelse av dagens trygghetsalarm med en eller flere 
tilhørende sensorer og lignende. Til nå har armbånd-/smykkesender vært 
mest vanlig å benytte for å få varslet, og i årene fremover vil vi se en utvikling 
hvor det vil bli tatt i bruk flere typer sensorer og nytt utstyr. Hovedforskjellen 
fra dagens trygghetsalarm er at disse sensorene eller utstyret, selvstendig 
varsler når det oppstår bestemte situasjoner. Trygghetsalarmen vil da i større 
grad våke over bruker.  

• Sensorer og utstyr settes opp og innstilles ut fra det aktuelle behovet. Når 
det oppstår en situasjon som aktiverer sensor/utstyr, sendes et signal til 
hovedenheten (trygghetsalarmen). Denne vil da ringe opp pårørende, 
pleiepersonell eller et alarmmottak avhengig av behov og muligheter. De 
som mottar alarmen vil da kunne kommunisere med brukeren for å avgjøre 
om det trengs hjelp eller tilsyn. Alternativt drar man hjem til bruker hvis man 
ikke får kontakt.  Forts. 
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# 

Teknologi, utstyr og løsninger 

Helsedirektoratets 
anbefalinger på det 
velferdsteknologiske 
området, 21. okt 2014 

http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/r6x.as
p?searchterm=trygghetsalarm&ssub=S%F8k 

Hjelpemiddel-
databasen 

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helsedirektoratets-anbefalinger-pa-det-velferdsteknologiske-omradet/Publikasjoner/Anbefalinger offentlig rapport.pdf
http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/r6x.asp?searchterm=trygghetsalarm&ssub=S%F8k


Forts. Trygghetspakke (TP) 

Hvem som trenger en trygghetspakke og hvilken type sensor som er aktuell vil 
være avhengig av flere forhold.  

• For det første må valg av trygghetspakke og type sensorer være basert på en 
grundig behovsutredning/kartlegging. 

• Videre vil valg av løsning være avhengig av hvilken kompetanse og hvilke 
tjenester kommunen kan tilby sine innbyggere/brukere: 

• Det må avklares hvem som skal utrede behovet og metode for dette. 

• Man trenger å bestemme hvilke løsninger som kommunen vil tilby. 

• Det må være tilgang til personell som setter opp, tilpasser og reparerer 
utstyret (egne ansatte eller kjøp av tjenester). 

• Man trenger et mottaksapparat for alarmer og varsler. 

• Handlingsforløp knyttet til alarmer og varsler må være avklart generelt og 
individuelt.  

• Det trengs god logistikk for best mulig utnyttelse og gjenbruk av 
utstyret/løsningene. 
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# 

Tilbake … 



Røykvarsler til Trygghetspakke 

• Røykvarsler varsler via trygghetsalarmen og kan gå til en 
eller flere mottakere f eks brannvesenet, nabo, 
pårørende og/eller et vaktmottak 

• Før man knytter røykvarsler til trygghetsalarm må man ha 
et mottaksapparat/alarmmottak som er i stand til å 
kunne respondere riktig på alarmer fra røykvarsleren, 
hver dag hele døgnet (24/7).  

• Mange brukere kan fra før ha røykvarsler knyttet til egen 
boligalarm hvor varsling av innbrudd, brann, lekkasjer, 
overfall og lignende inngår. 
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# 

Teknologi, utstyr og løsninger 

Hjelpemiddel-
databasen 

http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/r6x.asp?searchterm=alarm+og+varsling&ssub=S%F8k


Bevegelsessensor til Trygghetspakke 

• Bevegelsessensor knyttet til trygghetsalarm – Denne 
registrerer bevegelser i et begrenset område fra 
sensoren. Ved å knytte den mot en mottakerenhet (eks 
trygghetsalarm) kan den enten brukes til å registrere 
uønsket aktivitet eller mangel på aktivitet 

• Kan brukes til å varsle hvis det ikke har vært aktivitet i 
boligen eller i et bestemt rom over et gitt tidsrom. En 
annen funksjon kan være å varsle når bruker som trenger 
assistanse, står opp på natten. 

• Bruk av bevegelsessensorer bør være godt gjennomtenkt 
for å unngå unødige varsler som vil bli opplevd som støy 
for de som mottar disse varslene 
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# 

Teknologi, utstyr og løsninger 

Hjelpemiddel-
databasen 

http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/r4x.asp?linktype=iso&linkinfo=24130303


Døralarm/-bryter knyttet til Trygghetspakke 

• Denne monteres på karmen ved utgangsdør, knyttes trådløst til 
trygghetsalarmen. Denne kan varsle at ytterdør er blitt åpnet. Den kan 
innstilles for å være aktiv deler av døgnet eller hele døgnet 

 

• Døralarm/-bryter kan bl a forebygge uheldige situasjoner knyttet til vandring 
på natt. Her må man være oppmerksom på muligheten for feilalarmer ved at 
bruker bare åpner døra og går inn igjen. Dette kan i noen tilfeller unngås ved 
bruk av ekstra bevegelsessensor eller lignende som registrerer at bruker er 
på innsiden av døren når den lukkes. Dermed resettes dørbryter og ingen 
alarm sendes.  

 

OBS! Hvis bruker bor sammen med flere eller har kjæledyr kan det hende 
man må velge en annen løsning da disse kan påvirke bevegelsessensorer og 
lignende 
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# 

Teknologi, utstyr og løsninger 

Hjelpemiddel-
databasen 

http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/r8x.asp?linktype=iso&linkinfo=2227


Mattealarm/-bryter knyttet til Trygghetspakke 

• Det finnes trampematter som gir en trådløs mulighet til å våke over brukeren 
Ved å trå på denne vil matten fungere som en bryter. Ved plassering ved seng 
kan matten f eks registrere når en person, som trenger assistanse, står opp 
fra sengen på natten. Dette signalet kan da varsle pårørende eller 
pleiepersonell som da kan assistere brukeren. 

 

• Denne løsningen kan i noen sammenhenger settes i kombinasjon med andre 
sensorer f eks døralarm/-bryter. 

 

OBS! For bl a personer med demens kan en slik ny matte ved sengen 
oppleves å være noe nytt og fremmed. Dette kan føre til at de unngår å 
tråkke på matten. 
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# 

Teknologi, utstyr og løsninger 

http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/r8x.as
p?linktype=iso&linkinfo=2227  

Hjelpemiddel-
databasen 

http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/r8x.asp?linktype=iso&linkinfo=2227
http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/r8x.asp?linktype=iso&linkinfo=2227
http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/r8x.asp?linktype=iso&linkinfo=2227
http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/r8x.asp?linktype=iso&linkinfo=2227


Seng- og stolalarm knyttet til Trygghetspakke 

• Sengesensoren kan f eks registrere at bruker har stått opp 
av sengen for kanskje å gå på toalettet. Hvis bruker ikke 
har vent tilbake til sengen innen innstilt tid, kan det tyde 
på at noe har skjedd og varsel blir sendt.  

• Den kan også innstilles for å gi en sikrere nattlig omsorg 
ved at pårørende eller helsepersonell umiddelbart blir 
varslet og kan være på plass om en bruker forlater sengen 
eller stolen eller er på veg til å forlate boligen  

• Stolsensoren kan anvendes i vanlig lenestolstol eller 
rullestol og vil f eks kunne varsle om bruker glir ut av 
stolen eller rullestolen ved hjelp av den trådløse 
senderen knyttet til sensoren. 
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# 

Teknologi, utstyr og løsninger 

Hjelpemiddel-
databasen 

http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/r9x.asp?linktype=iso&linkinfo=222718


Fallsensor knyttet til Trygghetspakke 

• Dette er vanligvis en løsning som bruker kan bære på seg enten på hånden, 
hengende rundt halsen eller festet til et belte rundt livet. Fallsensoren vil 
registrere brukers bevegelser og sende varsel på bevegelser som indikerer et fall.  

 

• Denne enheten vil ikke kunne hindre fall, men kan bidra til skadebegrensning ved 
at bruker får raskere hjelp når uhellet først har oppstått 

 

• Det finnes flere typer fallsensorer på markedet med stor variasjon når det gjelder 
funksjonalitet og pålitelighet.  

 

Gode indikasjoner på fall er et komplisert felt. Det pågår en del forskning på området og 
man håper dette vil gi oss grunnlag for enda bedre løsninger i fremtiden. 
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# 

Teknologi, utstyr og løsninger 

Hjelpemiddel-
databasen 

http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/r6x.asp?searchterm=fall&ssub=S%F8k


Pille-/medisindispensere 

• Denne hjelper brukeren til å ta riktig dose til rett tid ved 
at den melder fra når det er på tide å ta medisin. Dosen 
blir da tilgjengelig for brukeren. Noen av disse er også slik 
at de kan varsle pårørende eller kommune via SMS hvis 
dosen ikke blir tatt til rett tid. 
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# 

Teknologi, utstyr og løsninger 

Hjelpemiddel-
databasen 

http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/r6x.asp?searchterm=medisin&ssub=S%F8k


Nøkkelfrie besøk i hjemmet 

• Nye elektroniske låskasser vil etter hvert erstatte nøkkelboksene på utsiden 
av bolig til hjemmeboende tjenestemottakere. Denne monteres vanligvis på 
innsiden av ytterdør uten inngrep på eksisterende lås. Det er en enkel 
installasjon og man åpner og lukker døren trådløst ved bruk av mobiltelefon 
eller nettbrett 

 

• For mange av disse løsningene kan besøk registreres og dokumenteres i eget 
system som i noen sammenhenger kan integreres med kommunens 
fagsystem (EPJ). 
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# 

Teknologi, utstyr og løsninger 

https://www.google.no/search?safe=active&biw=1409&bih=636&noj=1&sclient=psy-ab&q=n%C3%B8kkelfri+l%C3%A5s+hjemmetjenesten&oq=n%C3%B8kkelfri+l%C3%A5s+hjemmetjenesten&gs_l=serp.3...7202.11097.1.11425.16.16.0.0.0.0.105.1137.15j1.16.0....0...1c.1.58.serp..14.2.150.FyCOA1MmwU0


Nettbrettløsninger til støtte for bruker og pårørende 

• Her brukes meget forenklede og selvforklarende skjermbilder med blant 
annet kalenderfunksjon som pårørende kan administrere via internett ved å 
legge inn avtaler og påminnelser på vegne av bruker. Her kan det også være 
mulighet for å motta/dele bilder, lese favoritt-aviser på nett, høre favoritt-
programmer på radio, se på værtjeneste på nett, melde behov til f eks 
pårørende om å bli kontaktet.  

 

• Kommunikasjon med lyd og bilde som gir mulighet for å treffe venner og 
familie, både de som bor i nærheten og de som bor på en helt annen kant av 
landet eller annen kant av verden ved bruk av Skype, FaceTime, Jabber m fl. 
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# 

Teknologi, utstyr og løsninger 



Sensorbelysning 

• Løsningen består vanligvis av en bevegelses sensor som sender trådløst 
signal til en stikkontaktbryter. Til denne kan man sette inn støpsel til ønsket 
belysning. Man får da belysning så lenge det er bevegelse innenfor sensorens 
rekkevidde.  

• Ved å plassere bevegelsessensoren på sengebeinet eller under sengen vil 
man kunne få automatisk belysning når bena svinges ut av sengen. Dette er 
spesielt gunstig hvis man må opp om natten for å gå på toalettet.  

 

• En slik løsning kan på en enkel og rimelig måte bidra til å forebygge fall. 
Denne løsningen finnes å få kjøpt i daglighandelen.  

 

OBS! Mange av disse bevegelses-sensorene bruker batterier, det kan derfor være 
lurt å ha rutine for hvor ofte de sjekkes/byttes. 
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# 

Teknologi, utstyr og løsninger 



Robotstøvsuger 

• Hjelp til støvsuging mens du sitter i godstolen eller 
mens du er ute. En robotstøvsuger kjører selvstendig 
rundt på gulvet og støvsuger. Den går på batteri og 
må tømmes av og til. Når den er ferdig å støvsuge 
eller når batteriet begynner å bli tomt kjører den 
tilbake til ladestasjonen sin og gjør seg klar til neste 
runde.  

• Ulempen er at du må trå til selv en gang i mellom 
hvis du vil ha det helt rent. Har du i tillegg lave 
møbler, ledninger eller tykke tepper sliter noen av 
robotstøvsugerne med å komme til. Da må du rydde 
og ordne før du slipper til støvsugeren. 
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# 

Teknologi, utstyr og løsninger 

https://www.google.no/search?safe=active&biw=1409&bih=636&noj=1&sclient=psy-ab&q=robotst%C3%B8vsugere&oq=robotst%C3%B8vsugere&gs_l=serp.3..0l4j0i30l6.420032.426122.1.431512.15.9.0.6.6.0.248.947.6j2j1.9.0....0...1c.1.58.serp..0.15.1003.XaRppwkMZxQ


Løsning for å finne nøkler og briller 

• Nøkkelfinner og brillefinner. Ved hjelp av den ene finner 
man den andre som man har forlagt.  

• Når en av disse blir borte er det bare å klikke på knappen 
på den andre mottakeren og den som er borte vil pipe 
med høy lyd slik at den blir enklere å finne. 
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# 

Teknologi, utstyr og løsninger 



Enkle fjernkontroller til TV 

• Her er et eksempel på enkel fjernkontroll med kun på/av, 
kanalvalg opp/ned og volum opp/ned. 

• Utformet for personer som vil ha, eller trenger, en enkel 
fjernkontroll. Programmeres opp mot TV-apparatets 
opprinnelige fjernkontroll  
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# 

Teknologi, utstyr og løsninger 



Fjernkontroller til stikkontakter 

• Med dette kan man ved hjelp av fjernkontrollen tenne og 
slukke belysning eller styre elektriske apparater. 

• Enheten tilkobles direkte til vegguttaket 
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# 

Teknologi, utstyr og løsninger 



Tidsbrytere og komfyrvakt 

• Tørrkoking av kjeler er den største årsaken til 
branner i Norge. En komfyrvakt slår av komfyren hvis 
kjelen blir tørrkokt eller en plate blir stående. 
Komfyrvakten kan også brukes som barnesikring av 
komfyren.  

• For kaffetraktere og lignende kan en tidsbryter være 
et alternativ til forebygging av brann. 
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# 

Teknologi, utstyr og løsninger 

Hjelpemiddel-
databasen 

http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/r6x.asp?searchterm=komfyr&ssub=S%F8k


Kunnskap, utdanning Forskning og utvikling 

Intro 

 

Velferdsteknologi: 

Kunnskap 

Utdanning 

Forskning og 

utvikling 
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Kunnskap, utdanning Forskning og utvikling 
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Høgskolen i Bergen (HiB) 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV ) 
Høgskolen i Gjøvik (HiG) 
Høgskolen i Østfold (HiOF) 
Høgskolen i Oslo og Akershus  

Høgskoler med aktuelle utdanninger innen velferdsteknologi pr. november 2014 



Høgskolen i Bergen, Helse- og sosialfag 
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Utdanningens 
tittel: 

Omsorgsteknologi for helsepersonell 

Utdanning/ 
Studiepoeng 

Videreutdanning. 
• Deltidsstudium over ett semester. 
• 15 studiepoeng. 
• Tre samlinger a to dager. 
• Deler av undervisningen i omsorgsteknologi-laboratoriet. 

Mål for studiet Studiet skal styrke helsepersonells kompetanse innen anskaffelse, bruk og konsekvenser av 
omsorgsteknologi.  
  
Studiet skal også stimulere til fagkritiske holdninger når det gjelder utvikling og bruk av 
teknologiske løsninger i helsetjenesten. 

Læringsmål for 
studenten 

Studiet kvalifiserer til å delta i planlegging og gjennomføring av teknologiprosjekter, 
eksempelvis innen bruk og tilpasning, planlegging, innkjøp, implementering, undervisning 
og fagutvikling. 

Opptakskrav • Bachelorgrad i helse- og sosialfag.  
• Andre med relevant høgskole- eller universitetsutdanning kan også vurderes.  
• Minst ett års relevant praksis etter fullført utdanning. 

Hjemmeside www.hib.no/studietilbud/studieprogram/v15omt/  

http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/v15omt/


Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Helsefaglige studier 
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Utdanningens 
tittel: 

Helse- og velferdsteknologi i samhandling og omsorg 

Utdanning/ 
Studiepoeng 

Videreutdanning. 
• Deltidsstudium over to semestre. 
• 15 studiepoeng. 
• Tre samlinger a fire dager. 
• Deler av undervisningen i Vidensenteret helse og teknologi. 

Mål for studiet Studiet skal styrke kompetansen til å vurdere egnethet av ulike teknologier i forhold til 
ulike brukerbehov, foreslå løsninger, samt vurdere mulige fordeler og ulemper med 
løsningene i samarbeid med brukere, pårørende og leverandører. 
 

Læringsmål for 
studenten 

Studenten får innsikt i endringsprosesser og hvordan teknologi kan understøtte 
innovasjonsprosesser i helse- og omsorgstjenester. 
Studenten har kunnskap om lover og regler knyttet til datasikkerhet, samt opparbeider seg 
en ny etisk bevissthet omkring bruk av teknologi i helse- og omsorgstjenester. 

Opptakskrav • Bachelor (eller realkompetanse) – tverrfaglig 
• Personell som med oppgaver knyttet til samhandlingsreformen og tjenesteutvikling 

ved hjelp av helseteknologi. 
• Kreves at studenten er i relevant arbeidssituasjon under studieforløpet 

Hjemmeside http://www.hbv.no/studietilbud /helsefaglige-studier/helseteknologi/ 

http://www.hbv.no/studietilbud /helsefaglige-studier/helseteknologi/
http://www.hbv.no/studietilbud /helsefaglige-studier/helseteknologi/
http://www.hbv.no/studietilbud /helsefaglige-studier/helseteknologi/


Høgskolen i Gjøvik, Avd. for helse, omsorg, sykepleie 
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Utdanningens 
tittel: 

Universell utforming og innovasjon i helsefag 

Utdanning/ 
Studiepoeng 

Kurs på masternivå. 
• To samlinger a fire dager. 
• Fem studiepoeng 

Mål for studiet Styrke kunnskapen om teorier og begreper som danner grunnlaget for innovasjon i 
helseområdet og innenfor temaet universell utforming.  
 
Styrke kunnskap om sammenhengen mellom universell utforming og menneskers 
opplevelse av god helse. 
  
Kjennskap til lovverk og forskrifter som omhandler universell utforming i Norge 

Læringsmål for 
studenten 

Faglig påfyll for deg som jobber med mennesker med behov for kreative løsninger innenfor 
rehabilitering og/eller tekniske hjelpemidler.  
  
Samfunnets behov for innovasjon innen helseområdet er stort, og ergoterapeuter er en 
viktig yrkesgruppe som kan utvikle og implementere nye løsninger for brukere i hverdagen. 

Opptakskrav • Bachelor i ergoterapi eller tilsvarende relevant utdanning innen helsefag. 

Hjemmeside http://www.hig.no/ studietilbud/kurs/uukurs  

http://www.hig.no/ studietilbud/kurs/uukurs
http://www.hig.no/ studietilbud/kurs/uukurs


                          Høgskolen i Østfold, Avd for helse- og sosialfag 
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Utdanningens 
tittel: 

Velferdsteknologi i helse- og sosialtjenesten 

Utdanning/ 
Studiepoeng 

Videreutdanning. 
15 studiepoeng kan  inngå som valgfritt emne i mastergradsstudiet Tverrfaglig samarbeid i 
helse- og sosialsektoren. 
• Åtte samlinger a tre dager. 
• To semestre. 
• 30 studiepoeng. 

Mål for studiet Studiet gir kompetanse i eksisterende og fremtidig teknologi for å kunne bidra overfor 
enkeltmennesker og på organisasjonsnivå for å kartlegge behov, vurdere løsninger og ta i 
bruk velferdsteknologi. 
  
Studiet gir en innføring i innovasjonsmetoder og problemløsningsprosesser. 

Læringsmål for 
studenten 

Studiet er egnet for deg som ønsker å arbeide med å utvikle mulighetsrommet for 
personer med nedsatt funksjonsevne og for deg som ønsker å arbeide med fremtidens 
velferdsutfordringer og å delta i offentlig tjenesteinnovasjon 

Opptakskrav • Bachelorutdanning eller tilsvarende med minst 180 studiepoeng innen helse- og 
sosialfag 

Hjemmeside http://www.hiof.no/ studieinformasjon/studieplaner/viser-aktuelle-
beskrivelser?displayitem=1636 

http://www.hiof.no/ studieinformasjon/studieplaner/viser-aktuelle-beskrivelser?displayitem=1636
http://www.hiof.no/ studieinformasjon/studieplaner/viser-aktuelle-beskrivelser?displayitem=1636
http://www.hiof.no/ studieinformasjon/studieplaner/viser-aktuelle-beskrivelser?displayitem=1636
http://www.hiof.no/ studieinformasjon/studieplaner/viser-aktuelle-beskrivelser?displayitem=1636
http://www.hiof.no/ studieinformasjon/studieplaner/viser-aktuelle-beskrivelser?displayitem=1636
http://www.hiof.no/ studieinformasjon/studieplaner/viser-aktuelle-beskrivelser?displayitem=1636
http://www.hiof.no/ studieinformasjon/studieplaner/viser-aktuelle-beskrivelser?displayitem=1636


                             Høgskolen i Oslo og Akershus, avd. for helsefag 

36 
NAV Hjelpemidler og tilrettelegging 36 

Utdanningens 
tittel: 

Velferdsteknologi. Velferdsteknologisk løsninger for personer med nedsatt 
funksjon 

Utdanning/ 
Studiepoeng 

Videreutdanning, To løp: 
Emne 1 gir 15 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad.  
Emne 1 og 2 gir 30 studiepoeng kan inngå i en mastergrad.  
• To samlinger a fem dagers varighet innen hvert emne. 
• Ett semester pr. emne.  

Mål for studiet Studiet skal bidra til å møte behov for økt kompetanse innen sektorovergripende og 
tverrfaglig teknologisk assistanse rettet mot trygghet, sikkerhet, samfunnsdeltakelse og 
styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, 
psykisk eller fysisk nedsatt funksjon. For å bidra til dette har tjenesteapparatet behov for 
kompetanse om teknologiske muligheter, løsninger, grensesnitt mellom menneske, 
teknologi og miljø. 

Læringsmål for 
studenten 

Det vil bli en økende etterspørsel etter kompetanse på dette området i kommunen, 
spesialisthelsetjenesten, det spesialpedagogiske støttesystemet og ved 
hjelpemiddelsentralene. Slik kompetanse vil også være nyttig for innovasjon og 
næringsutvikling innen velferdsteknologiområdet 

Opptakskrav Personer med utdanning innen helsefag, ingeniørfag eller pedagogiske fag som ønsker 
spesialkompetanse innen velferdsteknologi. Løpet på masternivå, krever bachelorgrad 
innen helsefag, ingeniørfag eller pedagogiske fag eller tilsvarende realkompetanse. 

Hjemmeside www.hioa.no/velferdsteknologi-ma og www.hioa.no/velferdsteknologi-ba 

http://www.hioa.no/velferdsteknologi-ma
http://www.hioa.no/velferdsteknologi-ma
http://www.hioa.no/velferdsteknologi-ma
http://www.hioa.no/velferdsteknologi-ba
http://www.hioa.no/velferdsteknologi-ba
http://www.hioa.no/velferdsteknologi-ba


Velferdsteknologi i kommunen – Organisering og arbeidsprosesser 

37 
NAV Hjelpemidler og tilrettelegging 37 

 Prosessen (Faser og 

aktiviteter) 

 «VT-prosessen i 

kommunene» 

 Standardisering 
 

 Arenaer for 

velferdsteknologi 

 Løsninger sett i et 

tidsperspektiv 

 Finansieringsmuligheter 

 Typiske problemstillinger 

 Forutsetninger for bruk av 

velferdsteknologi 

 Behov for kunnskap og 

opplæring 

 Momenter og utfordringer 

knyttet til varsling 

 Hva? 

 Når? 

 Hvem? 

 Hvordan? 

 Mulige feller å gå i… 

Relevante lover og forskrifter: 

 Lov om 

kommunehelsetjeneste 

 Personvern… 

 Lov om folketrygd 

 Ref til Hdir & KS 
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Praktisk 
problem 

Utredning av 
total-

situasjonen 

Målsetting 

Utprøving, 
vurdering, valg 

Søknad, 
vedtak, 

anskaffelse 

Tilpasning, 
spesial-

tilpasning 

Veiledning, 
opplæring, 

trening 

Oppfølging 

Reparasjon, 
teknisk service 

Evaluering, 
tilbake-
melding 

Behovet 
opphørt 

Avklarings fase 

Etablerings fase 

Drifts fase 

Avslutnings fase 

Prosessen knyttet til formidling av digital 
velferdsteknologi vil være  ganske lik 
hjelpemiddelformidlingsprosessen ved at 
den tar utgangspunkt i brukerens behov.  
 
Hoved forskjellen er at ved bruk av digital 
velferdsteknologi blir de kommunale 
tjenestene sentrale og ofte er disse 
tjenestene under utvikling. 
 
En måte å beskrive dette på kan være å se 
prosessen i 4 hovedfaser: 

Bruker 

Velferdsteknologi i kommunen – Organisering og arbeidsprosesser 
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Avklarings fase 

Etablerings fase 

Drifts fase 

Avslutnings fase 

Avklaringsfasen – Dette er den mest avgjørende fasen for resultatene videre 
i prosessen. Her trenger man å utvikle gode metoder, rutiner og verktøy slik 
at man får avdekket reelle behov. Momenter i avklaringsfasen vil være: 
• Behov meldes  
• Kartlegging  
• Vurdering i forhold til kriterier  
• Valg av løsning  
 
En god kartlegging er den beste forutsetning for å treffe med rett løsning til 
brukeren.  Her kan det være potensial for å tenke og handle på nye måter. 
Med gamle handlingsmønstre er det lett for å gå rett på tiltak før brukerens 
og evt. pårørendes behov er godt nok avdekket. 
 
En vesentlig forutsetning for å lykkes handler om å gi bruker og evt. 
pårørende medbestemmelse (hånden på rattet). Fokuset må være å se etter 
brukers ressurser og ikke bare problemer. Hva kan bruker bli i stand til å klare 
selv med litt veiledning, trening og bruk av teknologi? Pårørende kan i mange 
kommuner være en oversett ressurs. Pårørende som kjenner brukeren kan 
bidra til å klargjøre behovene på en bedre måte og mange vil gjerne bidra hvis 
de får anledning til det. 
 
I noen sammenhenger trenger man bare råd og veiledning, eller at man blir 
anbefalt løsninger man selv kan anskaffe seg. Det finnes mye å få kjøpt, men 
det er vanskelig å få tilgang til informasjon om hva som finnes, hvilke 
muligheter det gir og hvor man kan skaffe det.  
Hva som skal ligge innenfor kommunens tjenestetilbud når det gjelder 
velferdsteknologi må defineres av den enkelte kommune. 

Velferdsteknologi i kommunen – Organisering og arbeidsprosesser 

Eksempler på  
Kartleggingsverktøy: 

DMV 

SINTEF 

https://ogbedreskalvibli.files.wordpress.com/2014/07/kartleggingsverktc3b8y-med-veileder.pdf
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http://www.sintef.no/project/Velferdsteknologi/Trygghetspakken/Verkt%C3%B8y for kartlegging av brukerbehov - velferdsteknologi.pdf&ei=fsBgVImnK8_qaNGBgoAI&usg=AFQjCNHoYReSbPyf2aL9ULeUiBcWaUlVFw
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Avklarings fase 

Etablerings fase 

Etableringsfasen handler om: 
• Anskaffelse  
• Tilpasning 
• Opplæring  
• Programmering  
• Montering og test  

 
I etableringsfasen tas det utgangspunkt i valgt løsning. Løsningen anskaffes og man 
sørger for opplæring av berørte parter. Så settes utstyret/løsningen opp slik at den 
møter behovet som ble avdekket i kartleggingen. 
 

Drifts fase 

Avslutnings fase 

Velferdsteknologi i kommunen – Organisering og arbeidsprosesser 
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Drifts fase 

Driftsfasen kan bestå av: 
• Besvare alarmer  
• Handlingsforløp  
• Service og reparasjoner 
• Oppfølging og endringer 
 
Hvordan driftsfasen håndteres vil blant annet være betinget av hvordan 
kommunen organiserer alarmmottaket. Dette gjøres ulikt for kommunene i dag.  
 
Det handler her om å besvare trygghetsalarmer, handle riktig ut fra årsak til alarm, 
følge opp og håndtere servicealarmer, samt følge opp endringer knyttet til behov 
eller endring av bosted.  
 
 

Etablerings fase 

Avklarings fase 

Avslutnings fase 

Velferdsteknologi i kommunen – Organisering og arbeidsprosesser 
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Avslutnings fase 

Avslutningsfasen handler om: 
• Opphørt behov  
• Demontering  
• Tilbakelevering  
• Gjenbruk  
 
Her trengs det å etablere gode rutiner og logistikk som sikrer at utstyr blir 
tilbakelevert til rett tid, og at det blir klargjort for nye behov eller at gammelt og 
uegnet utstyr blir faset ut.  
 

Etablerings fase 

Drifts fase 

Avklarings fase 

Velferdsteknologi i kommunen – Organisering og arbeidsprosesser 



Kilde til mere informasjon 

43 
NAV Hjelpemidler og tilrettelegging 43 

Innledning – Hva kan 

du finne her …… 
 Prosjekter hvor NAV 

Hjelpemiddelsentraler er involvert 

 Prosjekter i noen kommuner 

 Nettverk innenfor 
velferdsteknologi 

 Nasjonale prosjekter 

 Demorom og visningsarenaer 

 Standardisering 

 Lovgivning som berøres 

 Sentrale dokumenter 

 Aktuelle nettsider 

 fb-grupper 

 ln-grupper 
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Hjelpemidler og velferdsteknologi - Lokale og regionale innovasjonsprosjekter 

NAV Hjelpemiddelsentral 
Buskerud  

• Ulike samarbeidsområder med innovasjonsmiljøer i næringslivet, kommuner og Høyskolen i 
Buskerud som handler om fremtiden eldreomsorg og fremtidens bomiljøer 

NAV Hjelpemiddelsentral 
Finnmark  

• Planlegging av bofellesskap med velferdsteknologi for personer med ADHD 

NAV Hjelpemiddelsentral 
Møre og Romsdal  

• Samarbeid mellom Ålesund kommune, Høgskolen og hjelpemiddelsentralen om Arena for Læring 
om Velferdsteknologi 

NAV Hjelpemiddelsentral 
Nord-Trøndelag 

• Et NAV initiert prosjekt for bruk av avstandsoverbyggende teknologi. 
• Deltakelse i referansegruppe i velferdsteknologi-prosjekt i Steinkjer 

NAV Hjelpemiddelsentral 
Oppland  

• Etablering av en visningsleilighet i samarbeid med Gjøvik kommune og Høyskolen i Gjøvik. 

NAV Hjelpemiddelsentral 
Oslo og Akershus  

• Samarbeid med Oslo kommune om velferdsteknologisk utprøvingsmiljø (Almas Hus). 

NAV Hjelpemiddelsentral 
Rogaland  

• Samarbeid med Stavanger kommune og lokalt næringsliv om smarthus, varsling og 
omgivelseskontroll for personer med nedsatt funksjonsevne 

NAV Hjelpemiddelsentral 
Sør-Trøndelag 

• Velferdsteknologiprosjekter i Trondheim kommune. 
• Interkommunalt velferdsteknologiprosjekt i Malvik, Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal  
• Part i etableringen av Senter for velferdsteknologi (SeVel) i Trondheim helseklynge. 
• Medlem i styringsgruppen for Det midtnorske velferdsteknologiprosjektet 

NAV Hjelpemiddelsentral 
Vestfold  

• Samarbeid mellom kommuner, brukernettverk og Sintef om formidling av velferdsteknologisk 
løsninger til familier med medlemmer som har ADHD eller Asberger syndrom. 

 

NAV Hjelpemiddelsentral 
Østfold  

• Samarbeid med Fredrikstad kommune om velferdsteknologi og boligutforming. 
• Samarbeid med Høyskolen i Østfold om videreutdanning i velferdsteknologi 

Prosjekter hvor NAV Hjelpemiddelsentraler er involvert 
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Noen kommuner og 

velferdsteknologi 

Velferdsteknologi fra noen kommuner 

http://www.lyngdal.kommune.no/aktuelt/prosjekter/innobuild/606-innobuild-et-prosjekt-for-anskaffelse-av-hoyteknologiske-omsorgsboliger
https://www.fredrikstad.kommune.no/no/Diverse-sider/Soke-resultat/?q=velferdsteknologi
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Pleie--og-omsorg/Velferdsteknologi/
https://www.drammen.kommune.no/no/R essurs/Sok1/?q=velferdsteknologi
http://www.skien.kommune.no/Skien-kommune/Kommunalomrader/Helse-og-Velferd/Velferdsteknologi/
http://www.lindas.kommune.no/omsorgsteknologi.331496.nn.html
http://www.alesund.kommune.no/tjenester/helse/velferdsteknologi
http://trondheim.kommune.no/velferdsteknologi/
http://www.malvik.kommune.no/velferdsteknologi.253393.no.html
http://www.tromso.kommune.no/velferdsteknologi.314061.no.html
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Demorom og visningsarenaer 

Et utvalg av demorom og visningsarenaer 

Almas hus 
 

Bygg 21, Aker sykehus, Oslo kommune 
http://www.helseetaten.oslo.kommune.no/eldre/geriatrisk_ressurssenter/almas_hus/  

"Gamle Ekdals nye hjem" Skien kommune 
http://www.skien.kommune.no/Kommune ns-organisering/Radmann/Helse-og-
velferd/Velferdsteknologi/ 

Mulighetsrommet Erling Skakkes gt. 14 (Bytorget), Trondheim kommune 
http://www.trondheim.kommune.no/velferdsteknologi  

Velferdsteknologirommet Motrøtunet, Malvik kommune 
http://www.malvik.kommune.no/visningsrom.302896.no.html 

"Smarthus demorom", 
eHelse-lab 

Universitetet i Agder, Grimstad 
http://www.ehealth.no/  

Laboratorium for 
omsorgsteknologi 

Høgskolen i Bergen 
http://www.hib.no/aktuelt/nyheter/2011/09/omsorgslab.asp 

Vitensenteret Høgskolen i Buskerud, Drammen 
http://www.viht.no/  

Demorom "Omsorg+" Kampen, Oslo 
http://www.bymisjon.no/Virksomheter/kampen-omsorg/  

"Fru Paulsens leilighet" Henie Onstad seniorsenter, Bærum 
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Pleie--og-
omsorg/Velferdsteknologi/Trygghetspakken/ 

Velferdsteknolologisk 
laboratorium 

Egge Helsetun, Steinkjer kommune 
http://www.steinkjer.kommune.no/velferdsteknologi-proeves-ut-i-steinkjer.5084547-58206.html 

http://www.helseetaten.oslo.kommune.no/eldre/geriatrisk_ressurssenter/almas_hus/
http://www.skien.kommune.no/Kommunens-organisering/Radmann/Helse-og-velferd/Velferdsteknologi/
http://www.skien.kommune.no/Kommunens-organisering/Radmann/Helse-og-velferd/Velferdsteknologi/
http://www.skien.kommune.no/Kommunens-organisering/Radmann/Helse-og-velferd/Velferdsteknologi/
http://www.skien.kommune.no/Kommunens-organisering/Radmann/Helse-og-velferd/Velferdsteknologi/
http://www.skien.kommune.no/Kommunens-organisering/Radmann/Helse-og-velferd/Velferdsteknologi/
http://www.skien.kommune.no/Kommunens-organisering/Radmann/Helse-og-velferd/Velferdsteknologi/
http://www.skien.kommune.no/Kommunens-organisering/Radmann/Helse-og-velferd/Velferdsteknologi/
http://www.skien.kommune.no/Kommunens-organisering/Radmann/Helse-og-velferd/Velferdsteknologi/
http://www.skien.kommune.no/Kommunens-organisering/Radmann/Helse-og-velferd/Velferdsteknologi/
http://www.skien.kommune.no/Kommunens-organisering/Radmann/Helse-og-velferd/Velferdsteknologi/
http://www.trondheim.kommune.no/velferdsteknologi
http://www.malvik.kommune.no/visningsrom.302896.no.html
http://www.ehealth.no/
http://www.hib.no/aktuelt/nyheter/2011/09/omsorgslab.asp
http://www.viht.no/
http://www.bymisjon.no/Virksomheter/kampen-omsorg/
http://www.bymisjon.no/Virksomheter/kampen-omsorg/
http://www.bymisjon.no/Virksomheter/kampen-omsorg/
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Pleie--og-omsorg/Velferdsteknologi/Trygghetspakken/
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Pleie--og-omsorg/Velferdsteknologi/Trygghetspakken/
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Pleie--og-omsorg/Velferdsteknologi/Trygghetspakken/
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Pleie--og-omsorg/Velferdsteknologi/Trygghetspakken/
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Pleie--og-omsorg/Velferdsteknologi/Trygghetspakken/
http://www.steinkjer.kommune.no/velferdsteknologi-proeves-ut-i-steinkjer.5084547-58206.html
http://www.steinkjer.kommune.no/velferdsteknologi-proeves-ut-i-steinkjer.5084547-58206.html
http://www.steinkjer.kommune.no/velferdsteknologi-proeves-ut-i-steinkjer.5084547-58206.html
http://www.steinkjer.kommune.no/velferdsteknologi-proeves-ut-i-steinkjer.5084547-58206.html
http://www.steinkjer.kommune.no/velferdsteknologi-proeves-ut-i-steinkjer.5084547-58206.html
http://www.steinkjer.kommune.no/velferdsteknologi-proeves-ut-i-steinkjer.5084547-58206.html
http://www.steinkjer.kommune.no/velferdsteknologi-proeves-ut-i-steinkjer.5084547-58206.html
http://www.steinkjer.kommune.no/velferdsteknologi-proeves-ut-i-steinkjer.5084547-58206.html
http://www.steinkjer.kommune.no/velferdsteknologi-proeves-ut-i-steinkjer.5084547-58206.html
http://www.steinkjer.kommune.no/velferdsteknologi-proeves-ut-i-steinkjer.5084547-58206.html
http://www.steinkjer.kommune.no/velferdsteknologi-proeves-ut-i-steinkjer.5084547-58206.html
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Aktuelle nettsider om velferdsteknologi 

KS: Veikart for  
velferdsteknologi 

Aldring og helse 
SINTEF 

(Velferdsteknologi) 

NAV Hjelpemidler  
og tilrettelegging 

Helsedirektoratet 

Aktuelle nettsider 

http://www.ks.no/velferdsteknologi
http://www.aldringoghelse.no/
http://www.sintef.no/velferdsteknologi
http://www.utviklingssenter.no/
http://www.helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/omsorgstjenester/velferdsteknologi/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/omsorgstjenester/velferdsteknologi/Sider/default.aspx
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KS: Veikart for  
velferdsteknologi 

Aldring og helse 

SINTEF 
(Velferdsteknologi) 

NAV Hjelpemidler  
og tilrettelegging 

Helsedirektoratet 

Noen kommuner og velferdsteknologi 

Kilde til mere informasjon 

http://www.ks.no/velferdsteknologi
http://www.aldringoghelse.no/
http://www.sintef.no/velferdsteknologi
http://www.utviklingssenter.no/
http://www.helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/omsorgstjenester/velferdsteknologi/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/omsorgstjenester/velferdsteknologi/Sider/default.aspx
http://www.trondheim.kommune.no/velferdsteknologi/
http://www.malvik.kommune.no/velferdsteknologi.253393.no.html
http://www.helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/omsorgstjenester/velferdsteknologi/Sider/default.aspx
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Relevante lover og forskrifter knyttet til velferdsteknologi 

1. Lov om …… 
2. Bruker og pasientrettighetsloven 
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Noen sentrale  
dokumenter  

1. NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg 
 

2. Fagrapport om implementering av 
velferdsteknologi i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene 
 

3. Meld. St. 29 Morgendagens omsorg 
 

4. NOU 2012:4 Trygg hjemme – Brannsikkerhet 
for utsatte grupper 
 

5. Meld. St. 9 Èn innbygger – èn journal 
 

6. Meld. St. 34 Folkehelsemeldingen 
 

7. Helsedirektoratets anbefalinger på det 
velferdsteknologiske området  
 

8. Anbefaling på valg av standarder/rammeverk 
for velferdsteknologi (Helsedirektoratet) 
 

9. Fallforebygging i kommunen 
(Helsedirektoratet) 

Sentrale dokumenter 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

http://www.regjeringen.no/pages/16597652/PDFS/NOU201120110011000DDDPDFS.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/velferdsteknologi-fagrapport-om-implementering-av-velferdsteknologi-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene-2013-2030/Publikasjoner/2012 07 Vedtatt velferdsteknologirapport IS-1990.pdf
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAC&url=http://www.regjeringen.no/pages/38301003/PDFS/STM201220130029000DDDPDFS.pdf&ei=SLshVP-rNcjMyAPpyoLQAg&usg=AFQjCNGpcy9FRqUyTIt-lF0j32KvvON_oA&bvm=bv.75775273,d.bGQ
http://www.regjeringen.no/pages/36861752/PDFS/NOU201220120004000DDDPDFS.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helsedirektoratets-anbefalinger-pa-det-velferdsteknologiske-omradet/Publikasjoner/Anbefalinger offentlig rapport.pdf
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAC&url=http://www.ks.no/PageFiles/64089/Prosjektrapport SAVE v 1 0.pdf?epslanguage%3Dno&ei=91BTVKn7CcTXPcSvgYAN&usg=AFQjCNFiJdktQTGRtgMliggAuWIpBwu4Zw
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjA H&url=http://www.sogne.kommune.no/Utvalg/Eldrer%C3%A5det/M%C3%B8te-2014-02-03/RS 114 Fallforebygging i kommunen - rapport fra Helsedirektoratet november 2013.pdf&ei=Pr5gVIzjEY_KaMzIgpAD&usg=AFQjCNHkBPrPKcV7rOx53fYps6PxmprFMQ
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAB&url=http://www.regjeringen.no/pages/38146106/PDFS/STM201220130009000DDDPDFS.pdf&ei=Wr1gVOvLEYLOaLe7gKgL&usg=AFQjCNGNhOLUAMs83M6sw7Qizx4zJ8CYtw&bvm=bv.79189006,d.ZWU
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCsQFjAC&url=http://www.regjeringen.no/pages/38307106/PDFS/STM201220130034000DDDPDFS.pdf&ei=0L1gVM3wE4flaMj9gtAF&usg=AFQjCNHoY4U7b5wtbqlw_3n5sPzJw9jLEw&bvm=bv.79189006,d.ZWU
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Kilde til mere informasjon 

Standardisering på 

Velferdsteknologi- 

området  

CONTINUA  

Continua blir anbefalt som overbygning/rammeverk for standardisering 

når det gjelder digital kommunikasjon knyttet til velferdsteknologiske 

løsninger. Les rapporten her … 

 

CEN/TC 431 / SN/K 554 – Digital trygghetsalarm kjede 

 

Standard Norge har etablert en speilkomitè  

 WG 1: 

 WG 2: 

 

Standard Norge 

http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAC&url=http://www.ks.no/PageFiles/64089/Prosjektrapport SAVE v 1 0.pdf?epslanguage%3Dno&ei=91BTVKn7CcTXPcSvgYAN&usg=AFQjCNFiJdktQTGRtgMliggAuWIpBwu4Zw
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAC&url=http://www.ks.no/PageFiles/64089/Prosjektrapport SAVE v 1 0.pdf?epslanguage%3Dno&ei=91BTVKn7CcTXPcSvgYAN&usg=AFQjCNFiJdktQTGRtgMliggAuWIpBwu4Zw



