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1. Kort oppsummering av prosjektet  
 
Bakgrunn 
Bydelene Sagene, Grünerløkka, Gamle Oslo, St.Hanshaugen og Lovisenberg Diakonale sykehus 
(LDS) søkte i 2013 om å få delta i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram i regi av Helsedirektoratet. 
Dette resulterte i prosjektet “Velferdsteknologi i sentrum” (VIS) som startet opp høsten 2013.  
 
Dignio AS har vært forsknings- og utviklingspartnere i dette prosjektet. De har vært leverandør av 
teknologien, men også bistått med tjenesteutvikling og prosjektlederstøtte. Gjennom hele prosjektet 
har tjenestedesign blitt benyttet for å støtte utvikling av tjenestene.  
 
Hver bydel har sin prosjektleder, som har utarbeidet denne rapporten. Videre i denne rapporten 
omtales prosjektlederne som “vi”.  
 
Hensikt 
Hensikten med VIS-prosjektet var å implementere teknologiske løsninger som er til nytte for både 

brukeren og tjenesten . Velferdsteknologi er ulike tekniske løsninger og produkter som har til hensikt 
å understøtte eller forsterke brukerens selvstendinget, trygghet, mestring og aktivitiet. Vi har fokus på 
at velferdsteknologien er en del av den ordinære helse- og omsorgstjenesten i bydelene. Denne 

rapporten handler om delen “Trygghet og mestring” som inneholder medisindispensere og 

trygghetsalarmer. 
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Faser og fokus 
Prosjektet ble delt inn i fire faser, med oppstart fase 1 våren 2014, fase 2 høsten 2014, fase 3 i 2015 
og fase 4 i 2016. Utstyret som ble tatt i bruk var elektroniske medisindispensere, mobile 
trygghetsalarmer med GPS og avstandsoppfølging med nettbrett og medisinske måleapparater.  
 

 
 
Fase 1 og 2 fokuserte på testing av utstyr, utvikling av rutiner, opplæring av de ansatte og utvikling av 
tjenestene i bydelen. Vi jobbet tett opp mot leverandør for å få til gode løsninger med hensyn til 
programvare og tekniske løsninger. Brukere og pårørende var i stor grad fornøyde. Etterhvert som 
ansatte så at dette var positivt for våre brukere forsvant en del skepsis som vi så i starten.  
 
I fase 3 økte vi antall brukere betraktelig for å se hva våre organisasjoner “tålte” av velferdsteknologi. 
Det var fokus på organisering og tjenesteutvikling. Samtidig så vi behovet for å teste ut flere typer 
teknologier enn det Dignio leverte. Vi har blant annet testet en multidosedispenser fra Evondos, som 
er veldig relevant for denne rapporten. Vi fikk til et nærmere samarbeid med Lovisenberg Diakonale 
Sykehus, spesielt med hensyn til avstandsoppfølging, men også i forhold til medisindispensere og 
trygghetsalarmer. Vi jobbet i tillegg inn mot fastlegene for å informere dem om velferdsteknologien vi 
tilbyr brukerne.  
I denne fasen i prosjektet tilbød Helseetaten i Oslo kommune (HEL) de samme mobile 
trygghetsalarmene som vi testet ut. Vi valgte da å flytte de fleste brukerne over til trygghetssentralen 
som håndterer alle trygghetsalarmene i Oslo, da vi så at oppfølging av døgnkontinuerlige alarmer 
krevde store endringer i vår organisasjon og at behovet kunne ivaretas bedre der. Høsten 2015 fikk vi 
et nytt oppdrag av Helsedirektoratet: “Avstandsoppfølging av kronisk syke”.  
 
I fase 4 delte vi opp prosjektet i “Trygghet- og mestringsteknologi”(medisindispensere og 
trygghetsalarmer) og “Avstandsoppfølging av kronisk syke”. Vi lagde en gevinstrealiseringsplan for 
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medisindispensere og mobile trygghetsalarmer etter bestilling fra Helsedirektoratet. Det var et stort og 
komplisert arbeid som med fordel burde vært gjort på et tidligere tidspunkt.  
I de fire fasene har til sammen 410 brukere benyttet elektronisk medisindispenser og 117 brukere har 
hatt mobil trygghetsalarm.  
 
Fra prosjekt til drift 
Vi har hele tiden jobbet for at velferdsteknologi skal ligge så tett opp mot drift som mulig. 
Velferdsteknologi ble stort i alle de fire bydelene. Vi måtte ta en evaluering på hvordan det skulle se 
ut framover. Med det nye oppdraget omkring avstandsoppfølging ble det utviklet tre forskjellige 
løsninger for et velferdsteknologisk responssenter i bydelene. Disse skal testes ut og evalueres.  
 
Suksessfaktorer og barrierer 
Vi mener våre viktigste suksessfaktorer er at prosjektet har hatt så god forankring hos ledelsen i 
bydelene. Det har vært et veldig godt samarbeid i mellom bydelene både på avdelingsdirektør-, 
prosjektleder- og ressursperson-nivå. Vi har fått rekruttert dyktige ressurspersoner som har jobbet 
kontinuerlig. Ressurser til dette har stort sett blitt prioritert, og de har fått avsatt tid til å jobbe med 
velferdsteknologi.  
 
Det har vært en en barriere å få med alle mellomledere. Opplæring av alle ansatte er også utfordrende 
i en tjeneste med ansatte i turnus og stadig nye ansatte. Velferdsteknologi er ressurskrevende, og må 
prioriteres på alle nivåer for å lykkes. Det er viktig at teknologien fungerer og at kommunen har et 
godt system for å håndtere feil og varsler når det dukker opp for å beholde tilliten til brukerne.  
Det har ikke vært mulig å få til en integrasjon mellom velferdsteknologisk programvare og elektronisk 
pasientjournal (EPJ).  
 
 
Våre viktigste anbefalinger er: 

● Sikre forankring i alle nivåer 
● Få med noen gode ressurspersoner og gi de tid til å jobbe med velferdsteknologi 
● Sørg for god planlegging av prosjektet og jobb med gevinstrealisering helt fra starten av 
● Start med en teknologi om gangen 
● Start med få brukere i begynnelsen, men det er viktig å øke antallet for å få det inn i drift 
● Legg velferdsteknologi så tett opp mot drift som mulig 
● Vær forberedt på at velferdsteknologien vil utfordre organisasjonen og kreve endringer 
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2. Innledning 
VIS-prosjektet ble etablert i 2013 og omfatter bydelene Sagene, Grünerløkka, Gamle Oslo, 
St.Hanshaugen og Lovisenberg Diakonale sykehus (LDS). Prosjektet har vært en del av Nasjonalt 
Velferdsteknologiprogram i regi av Helsedirektoratet.  
 
VIS bydelene har prøvd ut flere ulike teknologier. Ved oppstart inkluderte prosjektet mobile 
trygghetsalarmer m/GPS, elektroniske medisindispensere og medisinsk avstandsoppfølging.  
Senere har bydelene også testet ut elektroniske låser, digitalt tilsyn og dørsensorer.  
I denne rapporten har vi valgt å ta for oss elektroniske medisindispensere og mobile trygghetsalarmer. 
Medisinsk avstandsoppfølging vil vi nevne siden det var med fra starten, men det ble bestemt i 2015 
at det skulle videreføres i et annet nasjonalt prosjekt som fortsatt pågår. Det vil være vanskelig for oss 
å skille løsningene helt fra hverandre da vi har prøvd ut alt parallelt og dette påvirker hverandre.  
 
Når det gjelder valg av brukere i prosjektet har vi vært åpne på inklusjon- og eksklusjonskriteriene og 
har gjort individuelle vurderinger av hver enkelt bruker. Alderen på brukerne har vært alt fra tenårene 
til 90-årene, med ulike diagnoser og utfordringer.  
 
Bydelene er organisert forskjellig, og VIS har vært organisert inn i bydelene på ulike måter. Felles for 
alle bydelene er at vi har hatt en god forankring fra toppen og nedover. Det har vært et tett samarbeid 
bydelene imellom. Bydelsdirektørene og direktør på LDS sitter i styringsgruppen. 
Avdelingsdirektørene, koordinator fra LDS, representant fra Helseetaten og representant fra 
Helsedirektoratet sitter i arbeidsgruppen. Prosjektlederne har hatt sin egen arbeidsgruppe og har 
møttes ofte. I hver bydel har det vært en lokal prosjektgruppe. Se illustrasjon av prosjektorganisering 
nedenfor. 
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Intro International var sammen med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) forskningspartner, 
og de leverte i april 2015 første delrapport av forskningen og i april 2016 kom sluttrapporten. Vi 
kommer ikke til å gå i dybden i resultatene fra forskningen i denne sluttrapporten (se vedlegg 3 og 4).  
 
 
Begrepsavklaring: 
 
Prosjektleder utfører den løpende daglige ledelsen av VIS- prosjekt i hver bydel, på vegne av 
prosjekteieren. 
 
Ressurspersoner har avsatt tid til å arbeide med velferdsteknologi. Kartlegger brukere, setter ut 
utstyr, lærer opp brukere og ansatte mm.  
 
Trygghetspakker er begrepet vi brukte i prosjektets tidlige faser om de velferdsteknologiske 
løsningene. 
 
Responssenter er mottaket som behandler varslene som sendes fra teknologien utplassert hos brukere 
med avstandsoppfølging. Det er etablert tre responssenter fordelt på fire bydeler. To av bydelene deler 
responssenter.  
 
Avstandsoppfølging er forebyggende oppfølging av brukere med kronisk sykdom. Brukerne har 
nettbrett med kliniske spørsmål på og tilhørende medisinsk måleapparat. De tar målinger og svarer på 
spørsmål, helsepersonell i bydelen følger opp. Det er på forhånd kartlagt hva brukers normalverdier 
er, og helsepersonell i bydelen får varslinger om bruker sine målinger er utenfor normalen. 
Måleapparatene i prosjektet er pulsoksymeter, blodtrykksapparat, blodsukkerapparat, vekt og 
temperaturmåler. Avstandsoppfølging har tidligere også blitt kalt helsesjekk og hverdagshelse.  
 

Programvare er en fellesbetegnelse for dataprogrammer. Systemet inni datamaskiner, telefoner, 
TVer, vaskemaskiner osv. I denne sammenheng er det snakk om programvaren som tar imot alle 
varsler fra velferdsteknologien vi har.  
 
Videre i denne rapporten vil vi se nærmere på hvordan prosjektet har forløpt. Vi starter med å se på 
bakgrunnen for prosjektet og hvordan det ble satt i gang. Videre gjør vi rede for de fire fasene og 
hvilke mål som ble oppnådd. Deretter evaluerer vi prosjektet og avslutter med anbefalinger til andre 
bydeler og kommuner som skal implementere velferdsteknologi i sine tjenester. 
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3. Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet 
I 2012 gjennomførte Bydel St. Hanshaugen et forprosjekt for brukere med KOLS-diagnose. 
Forprosjektet var i samarbeid med Dignio AS, som er leverandør av velferdsteknologiske løsninger. I 
forprosjektet var det omkring 10 brukere med KOLS. Brukerne utførte medisinske målinger i eget 
hjem. Ved hjelp av et nettbrett ble målingene sendt elektronisk til ansatte i bydelen. Hver bruker 
hadde sine egne normalverdier og ved målinger utenfor dette området ble det iverksatt tiltak på. 
Erfaringene fra brukerne og ansatte var at brukerne ble bedre i stand til å ta ansvar for eget liv og 
opprettholde aktiviteter og sosial omgang.  
 
LDS hadde, og har stadig, hyppigere reinnleggelser enn landsgjennomsnittet. Det var derfor ønskelig 
å se på muligheter som kunne bedre dette. De fire VIS-bydelene søkte sammen med LDS om 
prosjektmidler fra Helsedirektoratet høsten 2013, og startet opp planlegging av prosjektet. 
 
Overordnet mål for samarbeidsprosjektet mellom de fire bydelene og LDS var at hjemmeboende og 

familie/pårørende opplever økt trygghet og selvstendighet i eget liv.  

I prosjektet ønsket bydelene og implementere en trygghetspakke der det skulle testes om ulike 
velferdsteknologiske løsninger kan bidra positivt til å løse oppgaver i forhold til viktige 
satsningsområder i helse- og omsorgstjenesten.  
I prosjektsøknaden (se vedlegg 1) står det at mobilitet og fleksibilitet, både teknologisk og 
organisasjonsmessig, er viktige elementer og må testes ut. Prosjektet skal videre legge til rette for at 
de mest lovende velferdsteknologiske løsningene blir implementert i daglig drift. 
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4. Prosjektets aktiviteter 
Noen viktige aktiviteter: 

● Prosjektlederne, noen utvalgte ledere og ansatte utviklet en tjenestereise med støtte fra 
tjenestedesignere 

● Det ble opprettet lokale prosjektgrupper i hver bydel  
● Utnevnte ressurspersoner fikk opplæring i velferdsteknologien av Dignio 
● Ressurspersonene lærte videre til andre ansatte i egen bydel  
● Prosjektleder og ressurspersoner utførte teknisk testing av velferdsteknologien (på kontoret) 
● Prosjektlederne utviklet felles prosedyrer for håndtering av alarmer og varslinger 
● Prosjektleder og ressurspersoner kartla aktuelle brukere sammen med saksbehandlere (de som 

utformer vedtaket) og hjemmetjenesten (de som utfører tjenesten) 
● Leverte ut og lærte opp brukere (og pårørende) som skulle ha elektronisk medisindispenser 

(Pilly) og mobil trygghetsalarm (Doro) 
● Testet ut hos noen få brukere til å begynne med. De første brukerne var brukere som kunne si 

ifra om noe var galt og de var klar over at de var med på en uttesting. Men det var viktig for 
oss å få testet teknologien ute hos brukere i reell drift. 

● Samlet inn brukererfaringer fortløpende 
● Økte antall brukere med velferdsteknologi 
● Økte ressursene etter behov i hver bydel og på sykehuset 
● Sammen med tjenestedesignere ble det utviklet plakater som ble hengt opp strategiske steder i 

bydelene  
● Informasjon ble gitt til ansatte og brukere og det ble gjennomført internundervisning. Dette 

har blitt gjort i mange runder og er pågående også i dag 
● Laget brosjyrer til brukere/innbyggere og til helsepersonell 
● Laget sammenlignbare organisasjonskart for å bli kjent med bydelene 
● Vurderte og testet ut en ny type teknologi underveis, bl.a. en multidosedispenser  
● Prosjektlederne har informerte om VIS til både interne og eksterne samarbeidspartnere 

underveis i hele prosjektet 
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5. Mål i prosjektet og oppnåelse av disse 

Vårt hovedmål:  

Hjemmeboende og familie/pårørende opplever økt trygghet 

og selvstendighet i eget hjem ved bruk av 

velferdsteknologiske løsninger. 

 

Våre resultatmål:  

 

 

For å nå disse målene skulle vi implementere trygghetspakker og medisinske løsninger for ulike 
diagnoser. Dette skulle gi bydelene mulighet til å teste om konkrete velferdsteknologiske løsninger 
kunne være i stand til å løse oppgaver i forhold til viktige satsningsområder i helse- og 
omsorgstjenesten. Mobilitet og fleksibilitet, både teknologisk og organisasjonsmessig, var viktige 
elementer som skulle testes ut i prosjektet. 

Prosjektet ble delt inn i 4 faser. Vi vil presentere mål og oppnåelsene av målene i fasene nedenfor.  
Fase 1: planlegge, bli kjent med teknologien og informere og lære opp ansatte i egen 
organisasjon om velferdsteknologi.  

Fasen ble gjennomført i første halvdel av 2014. Prosjektlederne la planer for oppstart. Vi ønsket å bli 
kjent med og teste velferdsteknologien vi skulle bruke. Det ble gjennomført opplæring av 
leverandøren til ressurspersoner, og vi satte ut utstyr til et begrenset antall brukere. I fellesskap ble det 
laget rutiner for mottak av varslinger/alarmer, med noen lokale tilpasninger i hver enkelt bydel. Det 
ble brukt tjenestedesign og vi gjennomførte en tjenestereise i hver bydel før vi satte ut 
velferdsteknologi.  

Fase 2: fokus på informasjon og opplæring og økning av antall brukere med velferdsteknologi.  

Fasen ble gjennomført i siste halvdel av 2014. Flere ansatte fikk opplæring i å bruke 
velferdsteknologien og programvaren. Vi økte antall brukere og forbedret rutiner og systemet for 
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mottak av varslinger/alarmer. Det ble utarbeidet rutiner for å få dette inn i ordinær drift. 
Tjenestedesign ble brukt for å se på hvordan vi kunne gjøre endringer for å få til bedre løsninger i drift 
og oppfølging av velferdsteknologi. 

 

Måltall:  

● 110 trygghetspakker (avstandsoppfølging, elektroniske medisindispensere, mobile 
trygghetsalarmer) 

 

Resultater for fase 1 og 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stort sett fungerte velferdsteknologien som vi satte ut til brukere godt. Hos de brukerne det tekniske 
fungerte som det skulle var bruker og pårørende fornøyde. Men vi skjønte tidlig at vi måtte jobbe for å 
få til et godt system rundt det å håndtere alle varslinger og alarmer som kom inn. Hvis en bruker 
opplevde feil på teknologien og ikke fikk hjelp raskt ville ikke brukeren ha teknologien lenger.  

Det var også veldig viktig at de ansatte var positive til velferdsteknologi overfor brukerne for at de 
ville teste det ut. Vi så at det var utfordrende å nå ut til alle ansatte med informasjon og opplæring og 
måtte jobbe mye med dette. Ansatte som kanskje var skeptiske i utgangspunktet så etter hvert at 
velferdsteknologi kunne være positivt for bruker. Med mer kunnskap om velferdsteknologi og gode 
brukerhistoriene ble det også lettere å spre velferdsteknologien.  

Vi fikk på plass dedikerte ressurspersoner i hver bydel. Dette var personer som kjente godt til 
tjenesten og hadde innflytelse på andre ansatte. De fikk opplæring i installasjon av utstyr fra 
leverandør. Sammen med prosjektlederne var de med å laget gode rutiner for håndtering av varslinger 
og alarmer. Dette gjorde en helt avgjørende forskjell i prosjektet og gjorde det mye lettere å 
implementere velferdsteknologi. Ressurspersonene fikk som en av arbeidsoppgavene sine å lære opp 
andre ansatte, noe vi så fungerte godt. Opplæring i en hjemmetjeneste er utfordrende og det var viktig 
å være fleksible og tilpasse opplæringen etter hvilken rolle de ansatte skulle ha med teknologien.  
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Programvaren som tok imot alle signaler og varsler fra velferdsteknologien hadde noen mangler. Vi 
hadde etter hvert mer erfaring og dermed ønsker og behov for hvordan programvaren burde være. Vi 
hadde et tett samarbeid med leverandøren og ga fortløpende tilbakemeldinger. Dette mener vi har vært 
veldig viktig. Det er vanskelig å kunne forutse alt før man starter opp, så at vi har kunnet gjøre 
endringer underveis i samarbeid med leverandøren(e) har vært veldig viktig for resultatet i vårt 
prosjekt.  

 

Fase 3: kontinuerlig opplæring, øke antall brukere, teste reell drift og flytte fokus fra teknologi 
til organisering 

Fase 3 ble gjennomført i 2015. Etter å ha testet ut velferdsteknologi i et år hos et fåtall brukere, ville vi 
i denne fasen øke antall brukere kraftig. Vi valgte å dele opp måltallene etter type velferdsteknologi 
og ikke lenger bruke begrepet “trygghetspakker”. Etter hvert så vi et behovet for å teste ut flere typer 
teknologier enn det Dignio leverte for å nå ut til flere brukere. Vi valgte blant annet å teste ut en 
multidosedispenser fra Evondos.  

Det var veldig tydelig for oss at vi måtte fortsette å ha stort fokus på informasjon og opplæring ut mot 
ansatte. Vi så også at i denne fasen måtte vi ta fokus litt vekk fra velferdsteknologien og se mer på 
organiseringen og tjenesten rundt for å klare å implementere velferdsteknologien inn i drift i bydelene. 
Vi benyttet oss av ekstern hjelp i prosesser med tjenesteinnovasjon og tjenestedesign for å se på 
organiseringen.  

I denne fasen ønsket vi å samarbeide tettere med sykehuset enn i de forrige fasene. Dette gjaldt særlig 
opp mot avstandsoppfølgingen, men også medisindispenser og trygghetsalarmer. I tillegg ønsket vi å 
nå ut til fastlegene for å informere om hva vi holdt på med.  

 

Måltall og resultater for fase 3:  

VIS prosjektet total 31.12.15 
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Det var en stor økning av antall brukere som fikk teste ut velferdsteknologi. Dette måtte til for at vi 
skulle kjenne på organisasjonen hva den “tålte” av velferdsteknologi. Flere ansatte fikk opplæring. 
Tjenestedesign ble brukt for å gjøre ytterlige forbedringer. For å sikre forankring og forsvarlig drift 
var det viktig å jobbe med rollebeskrivelser og flytskjema over tjenestereisen.  

En av velferdsteknologiene vi testet ut var mobile trygghetsalarmer med mulighet for sporing(GPS). 
Underveis i vårt prosjekt ble mobile trygghetsalarmer en del av “trygghetsalarm-tilbudet” sentralt i 
Oslo kommune. Vår erfaring var at trygghetsalarmer krevde mye av tjenesten og er et mer akutt tilbud 
enn det hjemmetjenestene tilbyr. Hvis vi skulle fortsette med dette tilbudet måtte hjemmetjenestens 
organisering endres betraktelig. Vi så flere fordeler med å ha trygghetsalarmene i egen tjeneste, men 
også hvor mye det krevde. Vi valgte å overføre de aller fleste alarmene vi hadde til trygghetssentralen 
(Doro Care/Telenor Aleris). En av bydelene fortsatte med en del trygghetsalarmer, men er nå i 
etterkant av prosjektet i gang med overføring til trygghetssentralen.  

 
Vi samarbeidet med sykehuset for å spre informasjon om velferdsteknologi, slik at de kunne anbefale 
dette til aktuelle pasienter. Vi var rundt på forskjellige avdelinger og mange virket positive til 
velferdsteknologi, men vi opplevde ikke at det kom så mange henvendelser tilbake etter at vi hadde 
vært der. Det samme gjaldt med fastlegene. Vi var rundt og informerte, men fikk få henvendelser på 
aktuelle brukere.  

Underveis i testingen av de ulike velferdsteknologiene har det dukket opp endringer av ulike behov. 
Vi har  kommunisert kontinuerlig med leverandørene for å tilpasse programvaren og teknologien til 
tjenestens og brukernes behov. 

Høsten 2015 fikk vi et nytt oppdrag fra Helsedirektoratet om avstandsoppfølging av kronisk syke. I de 
3 første fasene hadde vi testet ut en del brukere med avstandsoppfølging. Etter vi fikk dette oppdraget 
har vi valgt å skille dette ut fra “trygghets- og mestringsoppdraget”.  

 
Fase 4: medisindispensere over i drift og fokus på avstandsoppfølging.  
Fasen ble gjennomført i 2016. Dette var siste året av trygghets- og mestringsoppdraget. I denne fasen 
var det fokus på å overføre medisindispensere og mobile trygghetsalarmer til drift. Gjennom hele 
prosjektet har vi hatt som mål at det skal ligge så nært “vanlig” drift som mulig. Samtidig hadde 
velferdsteknologi blitt såpass stort i våre bydeler at det i denne fasen måtte evalueres og vurderes 
hvordan tjenesten skulle organiseres videre. Hvordan skulle bydelene respondere på varslinger/ 
alarmer og følge opp brukere med velferdsteknologi på en best mulig måte. 
 
Det ble jobbet mot EPJ-leverandør for å få til en integrasjon mot programvaren vi bruker til 
velferdsteknologi. En ny versjon av programvaren er klar og sammen med Helseetaten er det gjort en 
stor jobb i forhold til sikkerhet osv.  
 
En viktig faktor for å få velferdsteknologien fra trygghets- og mestringsoppdraget over i drift var å 
vise til gevinstene med å ha dette, og fortsette å følge opp gevinstene også etter at det er i drift. I 
denne fasen ble det levert en gevinstrealiseringsplan for “trygghets- og mestringsoppdraget” til 
Helsedirektoratet.  
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Resultater for fase 4:  

 

 

I 2016 evaluerte og vurderte prosjektlederne i samarbeid med ressurspersonene og ledere i bydelene 
hvordan bydelene skulle respondere på alarmer/varslinger og følge opp brukerne med 
velferdsteknologi. Det ble bestemt å etablere tre ulike type responssentere i prosjektet for å klare å 
håndtere alle varslinger/alarmer og samtidig ha en god kvalitet på tjenesten. Responssentrene skulle 
ha størst fokus på avstandsoppfølging, men påvirket også muligheten for hvordan medisindispensere 
og trygghetsalarmer skulle følges opp. Bydelene har valgt litt ulik tilnærming til responssentrene, også 
hvordan varsler/alarmer håndteres.  

Elektroniske medisindispensere og trygghetsalarmer, og prosedyrer knyttet til disse er nå over i 
ordinær drift. Vi har fortsatt utvalgte ressurspersoner som kartlegger og setter ut velferdsteknologien 
til nye brukere. I en bydel håndterer hjemmesykepleien varslingene/ alarmene hele døgnet, mens i de 
andre bydelene har delt det mellom responssenteret på dagtid og hjemmetjenesten på kveld/helg. 
Begge deler fungerer. 

Vi har ikke klart å få til noen integrasjon mot EPJ. Dette fører til dobbeltarbeid for de ansatte, ved at 
de må dokumentere flere steder. Det bidrar til å øke terskelen for å omfavne velferdsteknologien. Det 
jobbes videre med denne utfordringen i samarbeid med Helseetaten.  

På vårparten leverte vi en gevinstrealiseringsplan til Direktoratet for E-helse (se vedlegg 2). Det var et 
stort og tungt arbeid. Vi fikk hjelp fra PA Consulting til dette. Gevinstrealiseringsplanen skulle være 
et viktig verktøy for å sikre systematisk gevinstoppfølging. Den beskriver gevinstene som bydelene 
fokuserer på, hvordan disse skal måles og realiseres. Prosjektlederne, noen ressurspersoner og noen 
andre utvalgte fra bydelene kartla gevinster knyttet til mobile trygghetsalarmer med GPS og 
elektroniske medisindispensere. Planen skiller mellom gevinster knyttet til økt kvalitet, unngåtte 
kostnader og spart tid. Vi leverte i dette arbeidet delleveranser til PA Consulting som satte det 
sammen før levering. I ettertid sitter vi igjen med en stor gevinstrealiseringsplan som vi ikke har nok 
eierforhold til og ikke helt vet hvordan vi skal bruke for videre gevinstrapportering. Den er alt for 
krevende for lederne å følge opp i en travel hverdag. Vi ser også at vi begynte med dette arbeidet 
altfor sent og at dette burde vært startet på allerede i planleggingen av prosjektet. Vi jobber fortsatt 
med å få til en enkel og brukervennlig gevinstkartlegging.  
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Gevinster 
Oppsummering av de viktigste gevinstene som ble kartlagt i VIS 
 
 
Økt kvalitet: 

● Økt livskvalitet for brukere - økt trygghet, mestring, 
frihet og aktivitetsnivå 

● Medisiner gis til riktig tid og bruker slipper å vente på at 
hjemmesykepleien kommer med medisiner 

● Redusert antall personer å forholde seg til for brukere 
 
Unngåtte kostnader:  

● Utsatt behov for hjemmesykepleie 
● Unngåtte fall og skader som kan føre til innleggelse på 

korttidsopphold eller sykehus 
 
Spart tid: 

● Redusert antall besøk av hjemmetjenesten 
 
For å se lese mer om gevinstkartleggingen se vedlegg 2.  
 
 
 
Prosjektets leveranser 
Vi har levert som planlagt i alle fasene med små unntak. Det har vært endringer av målsettinger og 
fokus underveis i noen tilfeller. Det har vært litt forskjellige mål for de forskjellige bydelene, måltall 
er oppnådd når man ser bydelene samlet. Vi har utviklet tjenestene våre til å kunne håndterer 
velferdsteknologi, men dette jobbes det fortsatt kontinuerlig med. Samtidig som vi har jobbet med 
trygghet- og mestringsoppdraget har vi hatt fokus på oppdraget vedrørende avstandsoppfølging. Det 
er vanskelig å skille disse to oppdragene helt. Det er de samme ressurspersonene som jobber med 
dette, og også annen type teknologi som bydelene har valgt å teste ut utenom oppdragene. 
Responssentrene vi har etablert i bydelene har kunnskap til å håndtere all type velferdsteknologi som 
bydelen har valgt å teste ut.  
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6. Evaluering av prosjektet 

 
Vi har erfart mye ved testing av elektroniske medisindispensere og trygghetsalarmer med GPS. Men 
siden vi har testet annen type velferdsteknologi i tillegg er disse suksessfaktorene, barrierene, 
læringspunktene og anbefalingene generelle for all velferdsteknologi i VIS-prosjektet. 
 
 

  
A. Suksessfaktorer 
Dette har vært avgjørende for prosjektets mulighet til å innfri prosjektets mål og krav: 

● Topptung forankring, både på avdelingsdirektør- og bydelsdirektør nivå. 
Styringsgruppe og arbeidsgruppe har hatt jevnlige møter.  

● Prosjektledere i hver bydel i 100% stilling. 
● Sørg for gode rammer for prosjektleder. Prosjektlederne bør ha en viktig rolle i 

organisasjonen.  
● Prosjektlederne har jobbet tett sammen med ukentlig møter  (AVIS: Arbeidsgruppe 

VIS) 
● God støtte fra nærmeste leder. 
● Koble på mellomledernivået lokalt fra start (hjemmetjenesten og søknadskontoret) 
● Alle bydelene har ressurspersoner som er ivrig og interessert i velferdsteknologi og 

tjenesteutvikling. Ressurspersonene har har hatt tydelig avsatt tid til å jobbe med 
dette. 

● Ressurspersonene har møttes på tvers av bydelene og delt erfaringer.  
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● Prosjektet har hatt høy prioritet. Ved behov for hasteavklaringer har dette blitt 
prioritet hos alle bydelene med møter eller hyppige avklaringer over mail og telefon.  

● Vi heier på hverandres bydeler og har en “lære av hverandre kultur” 
● De teknologiske løsningene har blitt satt rett i drift og ut til reelle bruker.  
● Vi har turt å teste ut flere velferdsteknologiske løsninger og har på den måten truffet 

behovet til flere brukere. En teknologi til alle fungerer ikke. Viktig å ha brukerbehov i 
fokus.  

● Vi har hatt fokus på de teknologiske løsningene, men det handler mest om tjenesten 
rundt teknologien. For eksempel hvordan følge opp medisinhåndtering ved bruk av 
verktøyet medisindispenser.  

● Ingen strenge inklusjons eller eksklusjonskriterier: Derfor har ulike diagnoser og 
utfordringer, både somatisk og psykisk blitt vurdert og fått tilbud om 
velferdsteknologi. På denne måten har fått mange brukere og bred erfaring.  

● Det er svært viktig at alle ansatte får informasjon om velferdsteknologi (hva, hvorfor, 
hvordan), og at de ansatte som skal håndtere teknologien får grundig og kontinuerlig 
opplæring.  

● Bruk av tiltaksplan og arbeidslister i Gerica. 
● Just do it – på godt og vondt! Vi har jobbet parallelt med uttesting av teknologien og 

planarbeid. Vi har prøvd ut og gjort evalueringer underveis og endret på ting som 
ikke har fungert bra. Alt planarbeid trenger ikke være på plass før man starter med 
teknologien. 

  
 B. Barrierer 
Dette har gjort gjennomføringen av prosjektet utfordrende: 

● Det har til tider vært utfordrende å få med mellomledere. I hjemmetjenesten er det 
mange ting som skal prioriteres og velferdsteknologi er bare en av dem. Dette gjelder 
også for de ansatte i hjemmetjenestene.  

● Det er utfordrende å få ut informasjon og opplæring til alle ansatte til enhver tid.  
● Hvis ansatte har negative erfaringer, smitter det fort over på brukere og andre ansatte.  
● Brukere kan bli usikre hvis de opplever at velferdsteknologien svikter eller at de ikke 

raskt får kontakt med tjenesten.  
● Svært viktig med gode prosedyrer og at ansatte er trygge på teknologien. 
● Ressurspersonene må få satt av tid til å jobbe med velferdsteknologi. Man kan fort bli 

dratt i mange retninger i hjemmetjenestene/søknadskontorene. Dette kan påvirke 
arbeidet med velferdsteknologi.  

● Å implementere velferdsteknologi er ressurskrevende. Å ta i bruk velferdsteknologi 
utfordrer og endrer organisasjonen. Dette er det viktig å informere om og å ha en 
dialog med ansatte på.  

● Det er viktig å synliggjøre gevinstene som spart tid, reduserte kostnader og økt 
kvalitet.  

● Det er viktig å ha en åpen dialog med med ansatte om hva gevinstene skal brukes til. 
Hvis ansatte tror at gevinstene skal brukes til å kutte stillinger, kan det være vanskelig 
å få de med.  

● Manglende integrasjon mellom aktuelle systemer (Gerica, Prevent, Bekey, Evondos) 
krever mye av de ansatte. 
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● Dårlig mobilsignaler på enkelte steder gjør bruken av teknologien vanskelig. 
 

C . Viktige læringspunkter 
Vi har erfart at det krever kontinuerlig hardt og fokusert arbeid for å lykkes med å integrere 
velferdsteknologi som en naturlig del av helsetjenestene.  

Dette er de viktigste punktene som kan gi erfaringslæring for senere tilsvarende prosjekter i 
egen virksomhet, i de andre bydelene så vel som i offentlig sektor for øvrig. 

● Mellomlederne, som ledere av hjemmetjenesten, må være med fra starten og gjennom 
hele prosessen. Eks: lederne av hjemmetjenesten må sette av tid til de ansatte for 
opplæring.  

● Det må frigjøres ressurser til prosjektleder og ressurspersoner. 
● Prosjektleder bør ha minimum treårig bachelorutdannelse innen helse. Prosjektleder 

må ha tillit både fra ledelsen og ansatte, samt myndighet og “uformell makt”. 
● Til ressurspersoner anbefaler vi å velge de beste du har. De må være positive og synes 

at innovasjon og endring er spennende.  
● Prosjektleder eller ressurspersoner må ikke være nødt til å steppe inn ved sykdom 
● Det bør startes med noen få velferdsteknologiske løsninger og øke relativt raskt. Du 

må opp i antall for at det skal påvirke organisasjonene og hvordan ansatte arbeider.  
● Ved å benytte flere velferdsteknologiske løsninger treffer man behovet til flere 

brukere. 
● Start med rapportering (erfaringslogg) og gevinstrealisering så tidlig som mulig.  
● Personavhengighet må unngås gjennom et sterkt team. 

shshsh 

jsjsdjhdsjaoashshshshsh 
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shshsh 
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7. Anbefalinger for videre implementering 
I dette avsnittet oppsummerer vi hva vi har gjort riktig og hvordan suksessfaktorene har spilt inn. Vi 
har forsøkt å omformulere barrierer og viktige læringspunkter til anbefalinger til de andre bydelene og 
andre kommuner som skal implementere velferdsteknologi. Nedenfor følger avlsutningsvis en 
sjekkliste for hva bydelene bør gjøre for å lykkes.  

Anbefalinger til prosjektledere: 

● Vært tilgjengelig og fleksibel 
● Velg ut gode ressurspersoner du kan ha med deg 
● Koble på mellomlederne 
● Start med én type teknologisk løsning. Utvikle gode prosedyrer og la ansatte bli 

trygge på teknologien.  
● Start med få brukere og øke gradvis (Både organisatorisk og teknisk).  
● Bli kjent med produktet først. Start deretter med eventuell neste teknologi.  
● Vær forberedt på at det kommer endringer - man må gjøre noe med organisasjonene. 
● Vær forberedt på at det blir mye å følge opp. Det oppstår avvik, tekniske utfordringer 

osv. 
● Man må følge opp ansatte og brukeren tett- være tilstede 
● Kontinuerlig informasjon til tjenestene og lederne og sikre at det er den samme 

informasjonen som blir gitt. 
● Vær på tilbudssiden i forhold til å gi ut informasjon, ofte kreves det repetisjon. 

Anbefalinger til ledere: 

● Vær tilgjengelig 
● Sørg for korte kommunikasjonslinjer 
● Ha beslutningskultur (raske JA-NEI-STOPP) 
● Innta “Heie-på-rollen” 
● Legitimere ressursbruk og prioritet i organisasjonen 
● Godta når velferdsteknologien endrer organisasjon og tjenesteproduksjon! 

 

8. Vedlegg 
 

1. Prosjektsøknad 
2. Gevinstrealiseringsplan 
3. Forskningsrapport del 1 av 2 
4. Forskningsrapport del 2 av 2  

 

Alle illustrasjoner: Comte Bureau AS, www.comte.no 
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