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1 Innledning 

 Sammendrag  1.1

De som mottar tjenester fra kommunene har ulike helseutfordringer og tjenestene omfatter 

alle aldersgrupper,  også barn og unge. Velferdsteknologi kan være en del av tjenesten som 

ytes for å dekke tjenestemottakers  behov. Ulike tekniske hjelpemidler kan kompensere for 

nedsatt funksjonsnivå eller være en del av habilitering/rehabilitering.  

Handlingsplanen er utarbeidet etter kommunale planer og nasjonale anbefalinger. Kommunen 

har i 2017 og videreført i 2018 et Velferdsteknologiprosjekt, både kommunalt og 

interkommunalt med Ringerike og Jevnaker. Hensikten med prosjektet er å kartlegge 

kommunens utfordringsbilde, prøve ut teknologiske løsninger og arbeide videre med 

implementering av teknologi i de ulike tjenestene. Hole Kommune deltar i en interkommunal 

gruppe som jobber med å øke kompetansen i forhold til velferdsteknologi 

 

 Bakgrunn 1.2

Handlingsplan for velferdsteknologi er utarbeidet etter mandat fra styringsgruppa i Pleie, 

rehabilitering og omsorg (PRO) og Tiltak for funksjonshemmede (TFF) i Hole kommune. 

Planen legger føringer for et helhetlig og langsiktig arbeid med implementering av teknologi i 

tjenestene. Nasjonale og lokale føringer er lagt til grunn for arbeidet med planen. 

 

I Økonomiplan 2018,  Pleie- og omsorgsplan 2014 – 2018 og Demensplan  2040  er det gitt 

gode beskrivelser av utfordringsbildet for Hole kommune. For at sektoren skal være 

økonomisk bærekraftig i framtida må tjenestene effektiviseres, strukturen rasjonaliseres, 

innovasjons‐ og brukerfokus økes, velferdsteknologi implementeres og kompetansen økes. 

Samtidig må det forebyggende folkehelsearbeidet prioriteres, rehabilitering styrkes, og det må 

implementeres en framtidsrettet boligpolitikk som legger til rette for å kunne bo hjemme 

lengst mulig. 

 

Pleie- og omsorgstjenester i Hole ytes fra tre tjenesteområder; Tiltak for Funksjonshemmede, 

Pleie, rehabilitering og omsorg og NAV gjennom tiltak for psykisk helse. Pleie- og 

omsorgsplanen dekker tjenesteområdene innenfor pleie, rehabilitering og omsorg, tjenester for 

funksjonshemmede, helse og psykiatri. Tjenestene som ytes skal bidra til at brukerne mestrer 

eget liv, ivaretar brukerens verdighet og være tilpasset brukerens hjelpebehov. Hole kommune 
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vil utnytte de mulighetene som ligger i dagens teknologi. Velferdsteknologi skal bidra til å 

styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen, og kunne bo lenger i eget hjem.  

 

 Hensikten med handlingsplanen 1.3

Planen tydeliggjør hvilke premisser som skal legges til grunn for god måloppnåelse og riktige 

prioriteringer når teknologiske løsninger tas i bruk.  

Flere ulike interessenter er involvert; først og fremst involveres brukere, 

pårørende og ansatte i helse og omsorgstjenester, men også politisk og administrativ ledelse, 

leverandører av teknologi, tillitsvalgte og frivillige organisasjoner.  

 

 Nasjonale føringer 1.4

Mål og strategier er i hovedsak forankret i veiledninger, anbefalinger og rapporter fra 

Direktoratet for e-helse.         

I tillegg ligger følgende nasjonale føringer til grunn:            

Samhandlingsreformen, Meld. St. 47 

Innovasjon i omsorg, NOU 2011:11 

Morgendagens omsorg, Meld. St. 29 

Primærhelsemeldingen, Meld. St. 2 

Helhetlig system for innovasjon i helse- og omsorgstjenestene, Helsedir. 2/2018 

Omsorg 2020 

God kvalitet – trygge tjenester, Meld. St 10 

 

Velferdsteknologiprogrammet ble etablert som en 

oppfølging av Meld. St. nr. 29 (2012-2013) 

«Morgendagens omsorg». Stortingsmeldingen tar for seg 

fremtidens helse- og omsorgstjenester, og fremtidens 

brukere, som lever lenger og der mange vil trenge 

helsetjenester som følge av høy alder og aldersrelaterte 

sykdommer. Meldingen legger vekt på hvordan utvikle 

nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, nye faglige 

metoder og arbeidsformer og endringer av 

organisatoriske og fysiske rammer (Helsedirektoratet, 2014). 
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Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Lovens formål er særlig å: 

 Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og 

nedsatt funksjonsevne 

 Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og 

likestilling og forebygge sosiale problemer 

 Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og 

meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre 

 Sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud 

 Sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker samt 

sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov 

 Sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og 

verdighet 

 Bidra til at ressursene utnyttes best mulig. (Pleie- og omsorgsplan) 

 

2 Velferdsteknologi 

 

I NOU 2011:11 «Innovasjon og omsorg» defineres velferdsteknologi slik: 

«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 teknologisk støtte til 

pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på 

tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for 

tjenester eller innleggelse i institusjon.»  (NOU 2011:11, 2011, s. 100). 

 

Videre deles velferdsteknologien opp i 4 ulike hovedområder basert på teknologiens funksjon:  

 Trygghets- og sikkerhetsteknologi,  

 Kompensasjons- og velværeteknologi,  

 Teknologi for sosial kontakt,  

 Teknologi for behandling og pleie 

 (NOU 2011:11, 2011, s. 100). 
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Førende for bruk av velferdsteknologi et at det oppleves som meningsfylt for brukeren og at 

det understøtter muligheten for å leve lengst og best mulig i eget liv og eget hjem, og at det 

reduserer brukerens avhengighet av hjelp.  

 

3 Utfordringsbildet 

 

Det er et økende antall eldre innbyggere i vår kommune. Befolkningsprognosen viser at det i 

2015 var 922 personer over 67 år, og at det i 2025 vil være 1338 personer over 67 år.  

I 2015 er 43 personer over 90 år, i løpet av 10 år antas dette å øke til 72 personer. (Hole 

kommune, 2016. Figuren nedenfor viser en betydelig økning i tjenestemottakere i 

aldersgruppen 0 til 66 år.  

 

 

Framtidens utfordringer

 
Figuren viser antall tjenestemottakere av institusjonsplass og omsorgstjenester  i Hole fra 2015,  og estimert for 2025 

& 2040, delt inn i aldersgrupper. (ressursportal.no) 
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Tall hentet fra SSB.no 

 

 

I «Morgendagens omsorg» (Meld. St. 29 (2012 – 2013) beskrives fremtidige endringer i 

befolkningsveksten, og at flere eldre innbyggere vil øke behovet for ulike helsetjenester. 

Aldersgruppen 67 til 79 vil utfordre dagens hjemmetjenestetilbud, og aldersgruppen over 80 

år vil være en utfordring for heldøgnstilbudet i kommunene. Sykdom øker med stigende alder 

og demenslidelser nevnes spesielt. I møte med fremtidens utfordringer oppfordrer regjeringen 

kommunene til å ha fokus på fornyelse og forbedring av omsorgssektoren, og ett av 

satsningsområdene er å ta i bruk ny teknologi og nye faglige metoder (Helse- og 

omsorgsdepartementet 2015). 

  

Det vil ikke være mulig å utføre tjenesteytingen på samme måte som i dag, når behovet for 

tjenester øker i takt med den demografiske utviklingen. Det er derfor viktig å se på bedre 

måter å organisere tjenesteytingen på, slik at de menneskelige ressursene kan brukes til de 

oppgavene brukerne har mest nytte av 

 

Hole kommune vil få et økende antall eldre hjemmeboende og da spesielt hjemmeboende med 

begynnende demens eller diagnostisert demenslidelse. I dag bor 75% av innbyggerne over 80 

år i egne hjem, eventuelt med bistand som hjemmesykepleie, hjemmehjelp, matombringelse 

og andre tjenester. Også de under 66 år mottar hjemmesykepleie, tjenester fra TFF og Psykisk 

helse og er en økende gruppe med sammensatt hjelpebehov (Hole kommune, 2016).  
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Barn og unge med nedsatt funksjonsevne er et viktig innsatsområde når det gjelder å ta i bruk 

ny teknologi. Det å ta tidlig i bruk ny teknologi hos de aller yngste vil bidra til å gi likeverdige 

muligheter for disse barna gjennom hele livsløpet. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kommunens overordnede mål for PRO: Tjenestene som ytes skal bidra til at brukerne mestrer 

eget liv, ivaretar brukerens verdighet og være tilpasset brukerens hjelpebehov. Det er et mål å 

kunne bo i egen bolig så lenge som mulig og mestre egen hverdag (Hole kommune 2016, s. 

57.). 

 

4 Status i Hole 

 

 Mål 4.1

Hovedmål:  

Pleie- og omsorgstjenesten i Hole kommune skal benytte velferdsteknologi som bidrar til at 

brukere kan bo lenger hjemme og være en ressurs i eget liv. 

 

Delmål: 

Velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenesten innen 2020. Velferdsteknologiske 

satsninger skal bidra til å bruke ressursene kommunen har på en mer hensiktsmessig måte. 

Brukerperspektivet står sentralt i arbeidet med velferdsteknologi og 

tjenesteinnovasjon.  

 

Strategi:  

 Ta i bruk teknologiske løsninger som bygger på kartlegging av 

behovet hos brukere og pårørende 

Kommunen må ha fokus på hvordan løse fremtidige omsorgsutfordringer, samtidig 

ivareta kvaliteten på tjenestene. Det er behov for å se på dagens tjenestenivå, 

mulighetene som ligger i innføring av velferdsteknologi, og implementering av 

nye tjenester. 
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 Ta i bruk teknologiske løsninger som støtter ansatte og optimaliserer 

ressursutnyttelsen 

 Sikre kompetanse og kvalitet innen tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi 

 Sikre kompatible løsninger og ivareta personvern ved utprøving og 

anskaffelser av teknologiske løsninger 

 Evaluere evne og vilje til å ta løsningene i bruk hos brukere, pårørende og 

ansatte og justere implementeringstakten i tråd med dette 

 Delta i det interkommunale samarbeidet med Ringerike og Jevnaker, vurdere 

teknologi og anskaffelser sammen. 

 

 

 Nasjonale anbefalinger 4.2

Helsedirektoratet har siden 2014 anbefalt: 

 Digitale trygghetsalarmer  

 GPS 

 Elektronisk medisinstøtte  

 Elektronisk dørlåser  

 Digitalt tilsyn  

 Oppgradering av sykesignal anlegg  

 Logistikkløsning for optimale kjøreruter og kvalitet på tjenestene  

 

 

 Status i kommunen 4.3

Status: 

 Videreutdanning i velferdsteknologi, 3 ansatte i 2016 

 Pilotprosjekt, oppstart august, 2017 

 Infomøte ansatte, april 2018 

 GPS, oppstart juni 2018 

 Videokonferanse møterom, etablert mars 2018 

 Elektronisk medisinstøtte,  påbegynt september 2018  

 Nytt sykesignal anlegg på HBR, installert  mars 2018  

o Fallsensorer/bevegelsessensorer, 2019 

o Varslere ved alle utgangsdører, 2018 
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 Digitalt tilsyn, pilotprosjekt i 2019/2020 

 Legekonsultasjon på/over  videokonferanse, påbegynt oktober 2018 

 KOMP, kommunikasjonsenhet, juli 2018 

 Opplæring i Velferdsteknologiens ABC for ansatte, september 2018 til mai 2019 

 

 

 Sykesignalanlegg 4.3.1

Sykesignalanlegget ved Hole Bo- og rehabiliteringssenter ble oppgradert i 2018.  

Oppgraderingen gir muligheter for å ta i bruk ulike typer sensorteknologi, som for eksempel 

sengealarmer, bevegelsessensorer, digitalt tilsyn, og matter i seng som registrerer pasientens 

hjerterytme, pust og bevegelser. 

 

 

 Videokonferanse  4.3.2

Videokonferanse er toveis/flerveis lyd- og 

bildekommunikasjon.  De som deltar kan i en 

konsultasjon eller et møte se og høre hverandre, 

men er geografisk på ulike steder. Videokonferanse 

kan brukes mellom to eller flere parter, til 

undervisning, veiledning, møtevirksomhet og 

pasientkonsultasjon. 

Når en skal utveksle sensitiv pasientinformasjon 

gjennom videokonferanse, er det viktig at man 

ivaretar personvern. Alt videokonferanseutstyr i 

Ringeriksregionen og ved sykehus, er derfor på 

sikkert nettverk tilknyttet videotjeneste i Norsk 

Helsenett. Dette er et trygt, dedikert nettverk for 

kommunikasjon.  

 

 

 

 

 

Videokonferanse med 3 deltakere fra det 

interkommunale prosjektet. 
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 Legekonsultasjon 4.3.3

Mål:  

Tilrettelegge for og utprøve nye tjenesteform mellom lege og pasienter i 

kommunehelsetjenesten i Ringeriksregionen. Etablere standard for bruk av mellom legekontor 

og pasienter i kommunehelsetjenesten i Ringeriksregionen, som grunnlag for videre 

tjenesteutvikling.  

Målgruppe: 

Ansatte (helse- og sosialfaglig personell, leger, IKT personell, andre samarbeidspartnere) . 

Brukere og pårørende som er tjenestemottakere ved tjenestested. 

Utprøvingsperiode: Vår 2018 med videreføring i de tre samarbeidende kommunene (2018-

2020). 

Deltakende leger i utprøvingsperioden: 

Fastlege Gaute Johnsrud Guttormsen,  Sentrumslegene i Hønefoss, og fastlegene                 

Gry Halvorsen Høva og Synne Dahle Frimanslund, Legene i Sundvollen, Hole. 

 

Dagens tjeneste: 

Når eldre eller funksjonshemmede, kronisk syke pasienter i kommunehelsetjenesten skal til 

lege, gjøres dette på to måter: 

Konsultasjon Ressursbruk-pasient Ressursbruk-personell Ressursbruk-lege 

Lege reiser til pasient  Ingen unødige 
belastninger med 
transport og 
ventetid. 

 Konsultasjon tas i 
egen leilighet. 

 Enkel forberedelse av 
pasient. 

 Reisetid t/r. 

 Tapt 
konsultasjonstid.  

 Komplekse behov 
– flere 
konsultasjoner. 

 Ikke tilstrekkelig 
oppfølging. 

Pasient med følge reiser til 
legekontor. 

 Belastning med 
forberedelse, 
transport og 
ventetid. 

 Forberedelse, følgetjeneste, 
ventetid legekontor. 

 Reise t/r. 
 

 Vanlig 
konsultasjonstid. 

 Ingen reise t/r. 

 Komplekse behov 
– flere 
konsultasjoner. 

 

Gevinster ny tjenesteform: 

Utprøving av videokonsultasjoner med et tjenestested og fastlege, forventes å kunne vise til 

redusert ressursbruk og belastninger for alle parter som involveres.  
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Konsultasjon Pasient Personell Lege 

Videokonsultasjon.  Konsultasjonstid i 
møterom eller i egen 
leilighet på 
tjenestested. 

 Mulighet for tettere 
oppfølging fra lege. 

 Ved behov for f.eks. 
sårkonsultasjon kan 
bilde sendes og 
vurderes direkte av 
sårpoliklinikken og 
legene der. 

 Bistand ved 
konsultasjon kan 
være en fordel for 
pasienten – kan øke 
effekt av 
konsultasjonen – 
færre 
konsultasjoner. 
 

 Blodprøvetaking/forsend
else i forkant, samme 
tidsbruk. 

 Bistand ved konsultasjon 
kan spare etterarbeid for 
helsepersonell. 

 Dialog med fastlege – 
økt kompetanse om 
pasientens behov og 
behandling. 

 Vanlig 
konsultasjonstid. 

 Ingen tapt 
konsultasjonstid. 

 Innspart reise t/r. 

 Forbedret 
pasientoppfølging. 

 Enklere tilgang til 
spesialist. 

 
 

 GPS 4.3.4

Erfaring viser at fysisk aktivitet kan bidra til å forbedre 

livskvaliteten til personer med demens. 

På sykehjem og i hjemmetjenesten er det ofte liten tid til å følge 

brukere ut på tur, og resultatet kan bli at de blir sittende inne og er 

inaktive. Noen brukere opplever det som utrygt å gå ut og lar heller 

være. Helsedirektoratet anbefaler at varslings- og lokaliseringsteknologi integreres i 

kommunenes ordinære helse- og omsorgstjeneste. I prosjektperioden er det prøvd ut GPS-

klokke på en bruker. Vedkommende kan nå gå tur innenfor et geografisk definert område, 

såkalt geofence. Ved bevegelse utenfor dette området varsles personalet på omsorgsboligen 

og kan da enten kontakte brukeren på to-veis kommunikasjonsfunksjonen på GPS- klokka 

eller lokalisere brukeren via GPS og hente vedkommende. Erfaringen så langt er at dette 

oppleves som en trygghet for alle parter, også pårørende.  

 

 Medisineringsstøtte  4.3.5

Kommunen har høsten 2018 begynt med elektroniske 

medisindispensere og dosetter for hjemmeboende som har 

medisinutleverien fra hjemmetjenesten. 
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I andre kommuner er følgende gevinster indentifisert: 

 For bruker  

 Bedre helse gjennom riktigere medisinering . 

 Økt selvstendighet og mestringsfølelse.  

 Et potensielt mer aktivt liv ved at bruker ikke blir bundet til hjemmet for 

medisineringsbesøkene.  

 

For ansatte  

 Redusert antall hjemmebesøk . 

 Mer fleksibilitet i planlegging av hjemmebesøk for praktisk bistand fordi de ikke 

lenger er bundet opp mot et gitt medisineringstidspunkt. 

 Bedre og jevnere helse for bruker gir mindre og/eller mer forutsigbar oppfølging av 

hjemmetjenesten.  

 Mindre administrativt arbeid som følge av færre avviksrapporter. 

 

 Digitalt tilsyn 4.3.6

Digitalt tilsyn gir automatisk alarmering i kritiske situasjoner når 

brukeren har behov for bistand. Teknologien har anonymiserte bilder. 

Kommunen planlegger et pilotprosjekt med tilsynsteknologi i 2019. 

Målet er økt trygghet for brukeren, pårørende og ansatte. Ulike 

sensorer kan varsle personalet når brukeren forlater rom eller bolig på 

nattestid, ved fall eller fravær fra seng. Antall fysiske tilsyn kan gi 

mindre forstyrrelse av søvn, samtidig som teknologien ivaretar 

tryggheten. 
 

 

 Sensorteknologi 4.3.7

Kommunen planlegger utprøving av ulik sensorteknologi i 2019 og 2020. Tre ulike sensorer 

er valgt, sengealarm, stolalarm og døralarm. Sengealarmen kan varsle når bruker har vært ute 

av sengen for lenge, noe som kan indikere fall. Mange brukere legger trygghetsalarmen på 

nattbordet, står opp og går på toalettet, faller og har da ikke mulighet til å varsle 

alarmsentralen. De ulike sensorene kan varsle ved bevegelse eller ved manglende bevegelse. 

Døralarm kan gi muntlig varsel til pasienten om at det er natt og at vedkommende ikke skal gå 

ut, den kan også varsle pårørende eller hjemmetjenesten om at pasienten er på vei ut. 
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 Kommunikasjon og sosial kontakt 4.3.8

Kommunen prøver nå ut kommunikasjonsenheten KOMP. Enheten er en enkel skjerm som 

via en applikasjon kobler bruker opp mot familie. Familien kan sende tekstmeldinger, legge 

inn bilder og ha videosamtaler med bruker. Produktet er under utvikling og den 

interkommunal prosjektgruppa deltar i utprøving og videreutvikling.  

For barn og unge som på grunn av sykdom/langtidsfravær ikke kan delta på skolen er det 

utviklet et kommunikasjonshjelpemiddel, AV1. Enheten plasseres hjemme hos barnet og i 

klasserommet, via enheten kan barnet delta i undervisning og opprettholde sosial kontakt med 

medelever. Prosjektgruppa vil i løpet av 2019 kartlegge om Hole kommune har behov for 

digitale løsninger for langtidssyke barn.  

 

 

 

AV1 kommunikasjonshjelpemiddel 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMP videokommunikasjon 
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5 Tjenesteinnovasjon  

 
Målet for et fremtidig nasjonalt innovasjonssystem er «å skape nye løsninger i møte med 

framtidas helse- og omsorgsutfordringer, og mer effektive og brukerorienterte helse- og 

omsorgstjenester». Helsedirektoratet mener at dette gjøres gjennom å øke helse- og 

omsorgstjenestenes innovasjonsevne og innovasjonsaktivitet (Helsedirektoratet). 

 

For å få til endringer i praksis bruker kommunen KS sitt veikart for innovasjon Samveis i 

innovasjonsprosjektet . Dette gir god veiledning i hvordan vi skal få frem brukerbehov. Når 

behovene til brukeren er tydelig definert kan det utarbeides en funksjonsbeskrivelse som 

leverandører må levere på. Disse funksjonsbeskrivelsene kan bidra til å endre rutiner på en 

slik måte at teknologi ikke bare overtar for manuelle rutiner, men faktisk endrer måten man 

jobber på . 

 

Ved tjenesteinnovasjon er det tre elementer som bør ivaretas:  

 Det er viktig med gode arbeidsprosesser og oversiktlig fordeling av roller og ansvar.  

 Infrastruktur mellom systemene må utvikles, de må kunne «snakke med hverandre».  

 Det er behov for kontaktpunkter mellom utøver av tjenesten og kommunens 

innbyggere (KS, 2016). 

 

Kommunen skal styrke tverrfaglig samhandling og koordinering på tvers av enheter da dette 

er kritisk for å lykkes med implementering av velferdsteknologi. 

 

 Risikovurdering og kvalitetssikring 5.1

Kommunen gjennomfører ROS-analyser for å kartlegge hva som kan være risikomomenter i 

utprøvingsfasen, og hvor kan det være sårbarheter. I tillegg utarbeides det retningslinjer ved 

ikke planlagte hendelse, hva må gjøres da, hvem har ansvaret og hvordan ivareta bruker. Ett 

eksempel er dårlig dekning i områdene som ligger tett inntil Nordmarka, en annen utfordring 

kan være selve teknologien. Det er behov for samarbeid med leverandør av teknologien, 

leverandør av mobilnettet og IT-avdelingen i kommunen for å kvalitetssikre tjenestene. 
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 Gevinstpotensialet 5.2

Ved innføring av velferdsteknologi må kommunen tilpasse dette til hva som er utfordringene 

både for brukerne og tjenesten i Hole kommune, slik at vi velger riktig teknologi som kan gi 

gevinster. Samtidig gjøres det en individuell vurdering av brukerens behov og evne til å 

nyttiggjøre seg teknologien.  Det er en betydelig gevinst om kommunen greier å øke 

omsorgskapasiteten – gi tjenester til flere eller øke kvaliteten på tjenesten – uten å øke 

utgiftene. 

For offentlig sektor vil gevinstrealisering både være knyttet til kvalitetsgevinster og 

effektiviseringsgevinster: 

1. Spart tid 

 Færre vedtakstimer til enkeltbrukere 

 Omdisponering av ressurser/unngått økning av ressurser pga demografiske 

endringer 

2. Unngåtte kostander 

 Utsatt behov for hjemmetjenester og heldøgns omsorgstilbud 

3. Økt kvalitet 

 Bedre pasientsikkerhet 

 Bedre mestring av eget liv 

 Økt opplevd livskvalitet 

 

  

Hjemmetjenesten har 17 brukere som er aktuelle for medisindispenser. Til sammen har disse 17 brukerne 

748 hjemmebesøk i måneden. Ut av disse 748 besøkene utgjør 328 besøk utdeling av medisin fra 

multidoserull. Dersom bruker kan håndtere medisindispenser, kan ressursene til hjemmetjenesten 

fordeles på en mer hensiktsmessig måte.  
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 Kommunikasjon 5.3

Kommunen har en viktig rolle med å legge til rette for en forståelig og anvendt bruk av 

teknologiske løsninger så tidlig som mulig for den enkelte innbygger. Utvalget av produkter 

som kan gjøre hverdagen enklere og tryggere er økende, og mye er tilgjengelig for vanlige 

forbrukere i ordinære butikker. Disse produktene kan være nyttige i hjemmet, som for 

eksempel robotstøvsugere og sensorer som styrer elektrisiteten. Det dreier seg om et bredt 

spekter av hverdagsteknologi som den enkelte kan skaffe seg selv, uavhengig av kommunale 

tjenester uten for store kostnader. Det er imidlertid viktig å presisere at helse-  og 

omsorgstjenestene ikke har ansvar for drift av teknologi som den enkelte innbygger selv 

anskaffer. 

 

Gjennom en god informasjons- og kommunikasjonsstrategi kan kommunen forebygge 

uklarheter rundt velferdsteknologi og skape felles forståelse og engasjement som sikrer 

selvstendighet, mestring og trygghet i hverdagen. Kommunen jobber kontinuerlig med 

informasjonsarbeid, omtales nærmere på side 20. 

 

6 Utviklingstrekk og rammebetingelser 

 

 Ressurser 6.1

En innføring av velferdsteknologi, som en integrert del av kommunens tjenestetilbud, vil 

medføre behov for økt kompetanse og utvikling av nye organisasjonsformer. Hole kommune 

er i gang med kurs til ansatte og dette vil fortsette i 2019 og 2020. Innkjøp og drift av 

teknologi som skal prøves ut i prosjekter eller iverksettes som tjenestetilbud vil i oppstarten gi 

økte kostnader innenfor aktuelle tjenesteområder, men på sikt gi gevinster som økt kvalitet på 

tjenesten, spart tid og unngåtte kostnader. Estimert tall for investeringer og leasing i 2019 er 

550.000. Videre drift av teknologi som er i bruk i dag beløper seg til rundt 150.000, dette blir 

en totalsum på 700.000. I tillegg vil det være behov for ressurser til kurs og opplæring. 

Forslag til drift, investeringer og opplæring er for denne 4-års perioden er 3.600.000.  I tillegg 

vil det  være behov for videreføring av stillinger i Velferdsteknologiprosjektet. 

De økonomiske rammene har stor betydning for resultater og måloppnåelse av 

Handlingsplanens visjon og iverksetting av tiltakene i planen.  
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 Kompetansebehov  6.2

Implementering av velferdsteknologi krever blant annet kompetanseheving for: 

 Ansatte i Helse- og omsorgstjenesten og samarbeidende enheter: Implementering av 

ny teknologi krever økt kompetanse hos de ansatte i helse- og omsorgstjenesten på 

velferdsteknologiske løsninger, slik at velferdsteknologi kan bli en viktig og naturlig del 

av tjenesteytingen. Teknologiske løsninger må innarbeides som et verktøy i tjenesten der 

ansatte og brukere må være trygge på bruk av teknologi.  

 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud har opplæring i           

Velferdsteknologiens ABC der Hole kommune, i samarbeid med 5 andre kommuner, 

deltar fra september 2018 til mai 2019. Målet for opplæringen er å gi ansatt i de 

kommunale helse- og omsorgstjenestene grunnleggende kompetanse i tjenesteinnovasjon 

og velferdsteknologi, slik at de kan delta i vurdering, utvikling, implementering og 

oppfølging av nye helse- og omsorgstjenester i kommunen. 

 

Nye muligheter og bevisstgjøring av tjenestebrukere:  

 Brukere: Øke kjennskap til og nyttiggjøre seg ny teknologi for et mer selvstendig og 

trygt liv. Det er viktig at teknologien er tilpasset den gruppen som skal bruke den, og at 

den dekker et konkret behov, slik at læringen blir enkel.  

 Innbyggere: Øke kjennskap til ny teknologi og planlegge for framtida. Det er viktig at 

innbyggere kjenner til mulighetsrommet og tar egne valg tidlig. Det er også viktig at 

pårørende kan se hvilke muligheter som finnes, og bidra til at egenmestring og trygghet 

øker hos de som kan nyttiggjøre seg velferdsteknologiske løsninger. Innbyggere som 

ønsker økt digital kompetanse kan delta på opplæring i regi av Frivilligsentralen i 

kommunen. 

 

Det foregår en rask utvikling på området, slik at det vil være svært viktig at det også fremover 

etableres et kompetansenettverk der utredning og prioritering av fremtidige utviklingsområder 

blir gjort i samsvar med denne velferdsteknologistrategien. 

 

 Personvern  6.3

Det er viktig å kjenne gjeldene lovverk, forskrifter, personvern, regler vedrørende 

samtykkekompetanse og etiske dilemmaer. Datatilsynet har utarbeidet en Sjekkliste for 

innebygd personvern, som betyr at det tas hensyn til personvernet i alle fasene i utvikling 
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Informasjonssikkerhet og personvern styrer bruk og tilgangen av IKT-systemet. Dette legges 

til grunn for god tilgangsstyring og sikker lagring av personopplysninger i henhold til GDPR. 

• Nytteverdien av teknologien må derfor veies opp mot hensynet til personvernet, som 

må sikres gjennom innhenting av samtykke, informasjon og tilfredsstillende sikkerhet. 

• Godt personvern bør også bygges inn i løsningen fra starten av – såkalt innebygd 

personvern. 

 

 Etikk 6.4

Faglig forsvarlighet i tjenesteytingen er et ufravikelig prinsipp. Brukerens behov og ønsker er 

styrende for hvilke løsninger man velger. Brukeren skal forespørres og gi samtykke til bruk av 

velferdsteknologi. Nye teknologiske løsninger gir muligheter for å bedre brukerens 

livskvalitet, men det skal alltid være etter en etisk vurdering der personvern, verdighet, rett til 

privatliv, trygghet med mer blir tatt hensyn til.  

 

 Arkitektur og tekniske standarder 6.5

Velferdsteknologi og IKT er først og fremst verktøy for å kunne levere 

bedre, mer individuelt tilpassede og effektive tjenester.  

Skal brukerne oppleve møtet med tjenestene som et helhetlig forløp er IKT og elektronisk 

samhandling avgjørende. Velfungerende IKT-verktøy gjør helse- og omsorgstjenestene til 

moderne arbeidsplasser, bidrar til økt pasient- og informasjonssikkerhet og forenkler det 

daglige arbeidet. Kommunen følger retningslinjene og de nasjonale anbefalingene til 

Direktoratet for E-helse.  
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7 Strategier videre 

 

Kommunens strategi for videre arbeid med innføring av velferdsteknologi: 

 

 Ta i bruk teknologiske løsninger som bygger på kartlegging av 

            mestringsbehov hos brukere og pårørende. 

 Ta i bruk teknologiske løsninger som støtter ansatte og optimaliserer 

ressursutnyttelsen. 

 Sikre kompetanse og kvalitet innen tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi. 

 Legge nasjonale føringer til grunn og lære av andres erfaringer. 

 Søke samarbeid med eksterne aktører i utviklingsprosjekter. 

 Sikre kompatible løsninger og ivareta personvern ved utprøving og 

anskaffelser av teknologiske løsninger. 

 Evaluere evne og vilje til å ta løsningene i bruk hos brukere, pårørende og 

ansatte og justere implementeringstakten i tråd med dette. 

 Samarbeide med andre kommuner om f. eks anskaffelser, utprøvinger. 

 Velferdsteknologi må være inkludert i planleggingen av nye bygg og rehabilitering av 

eksisterende bygg, ved planlegging av IKT-infrastruktur samt smarthusteknologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen har en planleggingshorisont fram til 2025 for befolkningen som er 80 +. Her er 

Hole kommune i gang med tiltak som bidrar til at eldre kan klare seg hjemme med minst 

mulig tjenester, men tiltakene kan ytterligere iverksettes. Kommunen har behov for å redusere 

kostnader til heldøgns omsorg og pleie, og dreie ressursbruk fra praktisk bistand over til 

helsetjenester, forebyggende og rehabiliterende tjenester for hjemmeboende. Kommunen 

jobber aktivt med hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring som er et tiltak til brukere i alle 

aldersgrupper. Metodene bidrar til å vedlikeholde og/eller bedre fysisk funksjonsnivå, øker 

mestring og mulighet til å klare seg hjemme.  

Velferdsteknologi skal bli en del av kommunens tjenestetilbud og bidra til trygghet 

og mestring for brukere slik at de kan bo hjemme så lenge de ønsker, bedre kvalitet 

på tjenestene, samt være ressursbesparende 
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Hole kommune skal legge til rette for at innbyggerne kjenner til, skaffer seg og benytter 

teknologi som kan redusere behovet for kommunale tjenester. På kommunens hjemmeside 

kan innbyggerne lese om velferdsteknologi. Det planlegges et åpent møte om tekniske 

hjelpemidler, velferdsteknologi og mulighetene for tilrettelegging i egen bolig. Det er viktig å 

informere om hvilke hjelpemidler bruker selv kan anskaffe, hvilke kommunen skal finansiere 

som en del av helse- og omsorgstjenesten og hva som dekkes av folketrygden.  

Velferdsteknologi som benyttes av kommunens tjenester kan det kreves en egenbetaling for, 

og som kommunal tjeneste vil det bli utarbeidet kriterier for tildeling av velferdsteknologiske 

løsninger. 

 

For innbyggere som er usikre på teknologi og digitalisering er det tilbud om opplæring ved 

Frivilligsentralen i kommunen. Vellykket implementering av ny teknologi og digitalisering av 

kommunale tjenester krever et tett samarbeid mellom ulike aktører; frivillige, lag og 

foreninger, brukere, pårørende, ansatte og leverandører av teknologien. 

 

 

 

 

 

Bruker og 
pårørende 

Kommunale 
tjenester og 

ansatte 

Politikere og ande 
beslutningstakere 

Velferdsteknologi 

Interesse-
organisasjoner 
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Fra prosjekt til implementering: 

 

Prosjekt 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 -2022 

Samhandling     

  

Trygghet 

    

Sensorteknologi 

 

 

 

 

    

Lokaliserings-

teknologi 

    

Elektronisk 

medisinstøtte 

    

Sosial kontakt     

Cisco  møteromsutstyr 

Legekonsultasjon over videokonferanse 

 

Kommunalt velferdsteknologiprosjekt 

Interkommunalt velferdsteknologiprosjekt 

 

 

Digitalt tilsyn 

Digital Trygghetsalarm med brannvarsling 

Nytt sykesignalanlegg 

Døralarm 

Bevegelsessensor 

GPS klokke (pilotprosjekt) 

Medido (Elektronisk medisindispenser) 

Pilly (Elektronisk medisindosett) 

KOMP 

AV1 
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8 Avslutning 

 

Å lykkes med implementering av velferdsteknologi krever at noen forutsetninger er på plass. 

Den første forutsetningen er en endring i tankesett om hva kommunale helse- og 

omsorgstjenester er og skal være . Det har tradisjonelt vært praksis, og kanskje en forventning 

fra både innbyggere og tjenesten, at økt behov for bistand fra kommunen omsider vil lede til 

en plass på institusjon. Dette er kostbart og er ikke en bærekraftig praksis for helse- og 

omsorgssektoren. En annen og viktig forutsetning for å lykkes med velferdsteknologi er å 

tilby riktig løsning til brukers behov. Det må gjøres en kartlegging av behov og det må stilles 

spørsmål om teknologi kan være en del av løsningen. I helsedirektoratets “Andre 

gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger” står det at utviklingskommunene har erfart at 

endringsprosessen og målsettingene må forankres i hele kommunen; både politisk, 

administrativt og faglig, fra kommuneledelsen til ansatte i tjenesten, og spesielt hos IT- og 

driftstjenesten for å lykkes. Der hvor alle involverte er inneforstått med hvorfor en endrer 

tjenestene og har eierskap til prosessen, vil det være lettere å drive tjenesten fremover .   

Ansatte i tjenesten må ha eierskap til og være trygge på den nye tjenesten for at kommunen 

skal lykkes med å gi gode tjenester. Der hvor ansatte er usikre på teknologiløsningen og feil 

oppstår, går de raskt tilbake til gamle rutiner.  

 

Handlingsplan for velferdsteknologi skal ligge til grunn for innovasjonsarbeid i Hole 

kommune. Planen skal bidra til videreutvikling av helse- og omsorgstjenestene, slik at 

organisasjonen kan tilpasse tjenestebehov på en langsiktig og bærekraftig måte. 
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9 Nyttige lenker:  

  

Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området: 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/120/Helsedirektoratetsanbefalinger-

pa-det-velferdsteknologiske-omradet-IS-2225.pdf  

 

 Første gevinstrealiseringsrapport: 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1139/Første%20gevinstrealiserin 

gsrapport%20-%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf  

  

Andre gevinstrealiseringsrapport: 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1277/Andre%20gevinstrealiserin 

gsrapport%20-%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf  

  

Veikart for tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi : 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/120/Helsedirektoratetsanbefalinger-

pa-det-velferdsteknologiske-omradet-IS-2225.pdf  

 

 Om tekniske krav til VFT: 

https://ehelse.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/2/IS2534%20Anbefalinger%20knyttet%20til%20t

ekniske%20krav%20-%20ver%201.0.pdf  

 

Om tilskudd: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/omsorgsplan-2020-innforing-av-

velferdsteknologiskelosninger 

 

Direktoratet for forvaltning og IKT (2015). Hentet fra 

https://www.difi.no/artikkel/2014/10/tjenestedesign 

 

 

Ausen, Dag., Ingrid Svagård, I., Øderud, T., Holbø, K., Bøthun, S. (2013). Trygge-spor, GPS-

løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens. Hentet fra 

https://www.sintef.no/globalassets/project/velferdsteknologi/trygge-spor/trygge-spor-

rapport_enkle-sider_lav-opplosning.pdf 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/120/Helsedirektoratetsanbefalinger-pa-det-velferdsteknologiske-omradet-IS-2225.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/120/Helsedirektoratetsanbefalinger-pa-det-velferdsteknologiske-omradet-IS-2225.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1139/Første%20gevinstrealiserin%20gsrapport%20-%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1139/Første%20gevinstrealiserin%20gsrapport%20-%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1277/Andre%20gevinstrealiserin%20gsrapport%20-%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1277/Andre%20gevinstrealiserin%20gsrapport%20-%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/120/Helsedirektoratetsanbefalinger-pa-det-velferdsteknologiske-omradet-IS-2225.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/120/Helsedirektoratetsanbefalinger-pa-det-velferdsteknologiske-omradet-IS-2225.pdf
https://ehelse.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/2/IS2534%20Anbefalinger%20knyttet%20til%20tekniske%20krav%20-%20ver%201.0.pdf
https://ehelse.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/2/IS2534%20Anbefalinger%20knyttet%20til%20tekniske%20krav%20-%20ver%201.0.pdf
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/omsorgsplan-2020-innforing-av-velferdsteknologiskelosninger
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/omsorgsplan-2020-innforing-av-velferdsteknologiskelosninger
https://www.difi.no/artikkel/2014/10/tjenestedesign
https://www.sintef.no/globalassets/project/velferdsteknologi/trygge-spor/trygge-spor-rapport_enkle-sider_lav-opplosning.pdf
https://www.sintef.no/globalassets/project/velferdsteknologi/trygge-spor/trygge-spor-rapport_enkle-sider_lav-opplosning.pdf
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