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Omsorg 2020:

Velferdsteknologi skal være en integrert del

av tjenestetilbudet i helse- og 

omsorgstjenestene innen 2020.

Reform Leve hele livet:

Gjennom bruk av velferdsteknologi og nye 

løsninger skal brukere få økt mestring og 

trygghet i hverdagen

Statsbudsjettet 2019

Et bærekraftig helse- og omsorgstilbud er 

avhengig av at teknologi innføres og tas i bruk 

i tjenesten
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Utprøving

Følgeforskning
Anbefaling

Tilrettelegge for endret praksis 

Spredning

• Forskning/evaluering

• Arenaer for erfaringsutveksling 

• Anbefalinger / «Kvikk-guide»

• Teknisk arkitektur og infrastruktur

• Tilskudd

• Verktøy

• Prosessveiledning

Virkemidler



Status 2020

Side 5



Deltakere

• 80% av kommunene
• 43 prosjekter

• 341 kommuner

• 90% av innbyggerne bor i en kommune 

som er eller har vært med i NVP



Har implementert
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Medisineringsstøtte LokaliseringPasientvarsling Digital tilsyn



Velferdsteknologi til barn og unge 
med nedsatt funksjonsevne

2016-2020

6 kommuner



Stort potensial
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«Fremmer barnas selvstendighet 

og mestring av daglige gjøremål, 

sosial deltakelse og språklige 

ferdigheter». 

«Datteren min har jo av og til reflektert 

over at hun har Downs syndrom og 

skulle ønske at hun ikke hadde det, så 

alt som bidrar til at hun lever mer 

normalt, er en fin ting». 

- Mor til jente (12)



Milla Says

Språk og kommunikasjonsteknologi

Lokaliseringsteknologi

GPS-klokke

Samhandlingsteknologi

JodaCare

Memoplanner

Teknologi til tid, planlegging og 
struktur

Handi

Timestokken

Tidviser 
Pluss

Min memoria

Facetime

Mobilize me



Status
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De 6 kommunene som deltar har organisert seg 

på forskjellige måter



Prosjektet i Bodø

 Velferdsteknologi – økt antall henvisninger

 Manglende retningslinjer, rutiner og prosedyrer

 Ulik praksis

 Mål: skape nye prosedyrer og verktøy, samt økt 

kunnskap 

Barne- og familieenheten, Ergo- og 

fysioterapitjenesten til barn og unge





• Prosedyre – utfyllende til tjenesteforløpet

• Laget kartleggingsskjema – aktivitetsanalyse (grundig kartlegging!)

• Skjema for opplæring og oppfølging - gjelder skole/barnehage, hjem, uavhengig av teknologi

• Skjema for evaluering
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Det er mange personer i barnets liv

Han sitter 

for mye 

stille

Hvilke 

tjenester 

trenger 

han? 

Sunt 

kosthold er 

det 

viktigste! 
Hva med 

mate-

matikken?

Språkutviklingen 

henger etter

Hvordan samles om et felles mål?



Veien videre

Bilde: Ergoterpa

I juni 2020 leverer det nasjonale 
prosjektet en kunnskaps- og 
erfaringspakke med tjenestemodeller 
og verktøy. 
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VI ANBEFALER:
«En ny måte å jobbe på»

Fagbladet Ergoterapeuten nr.5 2019



Nasjonalt 
velferdsteknologiprogram

www.helsedirektoratet.no/velferdsteknologi

Facebook: Nasjonalt velferdsteknologiprogram

http://www.helsedirektoratet.no/velferdsteknologi
https://www.facebook.com/velferdsteknologiprogrammet/

