
Hvordan ta i bruk ”Velferdsteknologi på 

en innovativ måte” 

Mål bildet 



Bakgrunn: Megatrend; demografisk  

utvikling og konsekvenser av dette 

 =  Mulighet  
 

Verktøy for 

ansatte i 

helse og 

omsorgs-

tjenestene 

Lovpålagte 

tjenester 



 Mange Roper- få kan  



Ett eksempel  (helhet og åpenhet)  



”One stop shopping” 

 
• En helhetlig løsning   

 

• Kunden(e) forholder seg til  én aktør 
• Rådgivning 

• Produkter & tjenester  

• Organisasjonsutvikling 

• Support og vedlikehold 

• Drift og forvaltning 

 

• Godkjente løsninger 
• Løsningene skapes i samspillet  mellom 

de ulike bedriftene, kunder og de 
etablerte aktører i AHI 
 

• Videre utvikling av kunnskaps 
baserte løsninger  forankret i en 
Trippel Helix modell! 
• Kundeinvolvering 

• Brukermedvirkning 

• Forskning 

 



Helhetlige løsninger for velferd,   

helse og omsorg, tilpasset individuelle behov, 

skaper: 

 

- Bedre helse der du er 
 

  

-  Trygghet  og velferd  
 

 

  

  «Trygghet og uavhengighet for våre nære og 

kjære» 



Velferdsteknologi  kan 

redusere isolasjon, forbedre 

almen helse og støtte omsorgs 
giver og mottager. Eksempler;  

kommunikasjons-løsninger, 
ernærings støtte-, kognitive- 

svikt verktøy, hjelp-til-

selvhjelp og sykdoms 

overvåkning  

Källa: Aktuellt på äldreområdet, SKL 

Bo Hjemme Hjemme-hjelp & sykepleie  Sykehjem 

.. Velferdsteknologi forlenger 

tiden man kan bo hjemme, 

«forsinker» og  forkorter 

eventuelle sykehjemsopphold   

Effekter med velferdsteknologi  



Trygge  individer 

 

Selvstendige individer 

 

Gode sosial nettverk 

Mindre  behov 

 

   Mer effektiv innsats 

  

Senere Innsatsbehov  

Mindre innsats behov 

Færre reiser / reisetid 

Bedre kvalitet 

Lavere kostnader 

Bedre miljø  

  

 

MÅL RESULTAT EFFEKT 

Kommunens strategiska mål 



Prosjektet  



OFU Prosjektet ett 

leverandør samarbeid 

Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold,  

Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo, Vestre Viken HF, 

 Sykehuset Vestfold, Teknisk fagskole Kongsberg 

Krevende kunde 

Konsortium bedrifter 

Samarbeidspartnere 

 JUNI 2011 



Skisse Løsning 

Konfidensielt 



Nettverkets mangfoldighet 

Nøkkelen er tillit  



Verdien av å innovere i  

samarbeid 
  Komplekse problem og verdikjeder krever 

ulik kompetanse og metode for helhetlige 

løsninger 

”Trippel Helix” og  

Foresight 

– ”Prosess” som gir 

• Kunnskapsbaserte 

• Behovs styrte 

• Solide  og helhettlige 

• Markeds & bruker 

  tilpassede  

løsninger 
 

 



Resultater  
• OFU prosjektets resultater 

– Delprosjekter er i ferd med å avsluttes 

• 3 av delprosjektene er ferdige Q2 2013 

• 4 avsluttes innen utgangen 2013 

• Siste delprosjekt ferdig 2015 

– Installert i Vitensenteret i Drammen 27.09.2012 

– Installasjon hos Drammen kommune er startet, første 

beboer Juni 2013 

 

• Arena prosjektet 

– Arena Helse F& I egen organisasjon (økende antall 

aktive medlemmer) 

• Etablerer underavdeling i Risør 

• 3-4 nye utviklings prosjekter  

• Søknad(er) om forskningsprosjekter 

 

• Arena Helseinnovasjon AS!  

– Under etablering (8 av bedriftene er aksjonærer) 

– Kontrakt 4 piloter  til offentlige kunder , (involverer 4 

av bedriftene 

• HIBU , etablert studie Helse og teknologi 

 



Løsningene, eksempler på gjenbruk av 

teknologi 



Bio Nano teknologi 

Måling av blodverdier 

• Blod tappes ved trykk 
mot sensor 

• Renser DNA , RNA og 
proteiner fra blodet 

• Undersøker så 
markører mot  ulike 
verdier. resultat 
oversendes sentral 

• Sentralen varsler  så 
om grenseverdier / 
endringer til personell 
– Forslag til tiltak / handling 

utfra scenarier 

 

 



Eksempel på verdikjede funksjon  
(måleindikator(er)  & grenseverdi(er) GRC) 

Definisjoner 

• En måleindikator (Blod / temperatur/ lys / anvendelse utstyr) 

• KPI / grenseverdi (er). Øvre og nedre normaler for individet.  

 

• 1. Sammen gir innsamlede data et bilde hvor vi kan se mulig 

sammenheng endring og påvirkning mellom ulike 

måleindikatorer over tid. 

 

• 2. Dersom en eller flere av verdiene, sammen / alene går 

over / under definerte KPI, vil dette dokumenteres og 

aktivitet utløses basert på predefinerte Aktivitet / Scenario 

 



• Kommende teknologi hentet fra Xbox 360 (spillkonsoll) – 

Project Natal 

• Allerede tatt i bruk på tegnebrettnivå av selskaper som 

jobber med Robot teknologi. 

• Ønsker å bruke teknologien for å registrere fall, årsak og 

resultat.  

• Punktsky, 60 bilder/sek, 48 ledd i kroppen, gjenkjenner 

stemme, ansikt, bevegelser etc.. 
 

3D tilsyn / fallsenarie II 

http://www.youtube.com/watch?v=CPIbGnBQcJY


”Individuellt styrt sansehage” 

En sanseportal som identifiserer og detekterer det enkelte individ.  

Da skal systemet i sanntid kommunisere  med Helseportalen og 

hente frem, et definerte scenario for det aktuelle individ ligger lagret 

med hva som skal utføres av aktuatorene i sansehagen der individet 

befinner seg. Helseportalen skal så sende styringsinformasjonen 

tilbake til aktuatorene via Integrasjonslaget, og lyd/bilde/lys skal 

samspille og presentere det tilpassede scenarioet individet. 

 



”Lys som viktigste døgnregulerende element” 
Det er ønskelig å utvikle og utprøve et nytt belysningsmiljø  målrettet 

mot økt grad av trivsel gjennom bedre søvn og døgnrytme, med mer 

aktivitet og bedret sosial interaksjon på dagtid.  

 

Med nytt belysningsmiljø menes dagslys-eksponering eller høylys 

eksponering på formiddagen med simulert skumring og automatisk styrt 

glidende reduksjon av lysstyrken mot natt. 



”Robot teknologi, vaskerobot for understøtte kroppsvask”
Det utvikles  en universaldusj for institusjoner og privat bruk slik at eldre 

og pleietrenge kan klare seg uten hjelp lengre, og oppleve 

egenmestring ved å vaske og stelle seg selv 

 



Leveranse funskjonelt 



komfyrvakt 

Lekkasje 

detektor 

Alarm:  
Vindu åpent 

Alarm:  
dør åpen 
eller ulåst 

(Døråpner / 
adgangsko

ntrroll) 

Display og 

trygghets- 

varsler 

Brann-

varsler 
Bevegelse 

detektor 

Timer for 
elforbruk 

Portal for å 

se og endre 

tjenester 

Pårørende-

tjenester via 

App 

”Hjemmevakt”, for tryggere  hjem 



Tilleggstjenester  

Fallalarm 

Digitalt tillsyn 

Trygg spasertur 
(GPS) 

Lysstyring 

Helsekontroll 

Digitalt 
legemøte & 

kommunikation 

Digital 
trygghetsalarm 

Sensorer  i 
seng / stol 



Vaktsentral 

CPE 

Kommunikasjons- 

operatør 

Internet  

Prinsippet for tjenesteleveranse 

for privatpersoner og frivillige 

Brann 

varsler 

komfyrvakt 

Innbrudds 

alarm 

Innbrudds 

alarm 



Internet  

CPE 

Nattillsyn / Hjemmetjeneste / alarm sentralgruppen 

Norsk Helsenett 

Brann 

varsler 

Komfyr 

vakt 

Digital 

tillsyn 

Kommunikations- 

operatör Digitalt 

tillsyn 

Prinsippet for tjenesteleveranse 

til kommuner  

Vaktsentral 



L
e

il
ig

h
e

t 
/ 
H

u
s

 
F

e
ll
e
s
 A

re
a
le

r 

Användning 

tvättstugor 
Elektroniska  

lås 

Energi 

optimering 

Flödes 

Mätning VV 

Hiss- 

larm 

Inbrotts- 

larm 

Vattenvakt Brandlarm Elektroniska  

lås 

RCO Amido Aptus 

Kund- 
register 
 

Mät- 

system 

CareWin 

Bosch 
Anhörig 

FBR 

Husar 

Larm- 

system 

Triple Play 

En- 

Reduce 

Inbrotts- 

larm 
Vattenvakt Brandlarm 

Internet 

Trygghetscentralen Räddningstjänsten 

Insamlare 

Insamlare 

A 

Mätning / 

Smartgrid 

Belysnings- 

styrning 

Net- 

admin 

Hemmanod 

STT 

Spisvakt Trygghetslarm 

Mät- 

modul 

Larm 

modul 

Larm 

modul 

Belys- 

nings- 

modul 

Larm 

modul 

eBostad 

Nett operatør 

Källarnod 

 Data/Signal sentral  

Brand Särsk. 

Giraffen Bildtelefoni Natt-tillsyn 

Larm- 

system 

Signal Sentral  

Komplett verdikjede 



Ett eksempel  (helhet og åpenhet)  



AALT Home™ 

• Sengesensor 

• Fall deteksjon 

• GPS overvåking 

• Robot support 

• Telemedisinske enheter 

• Helsetekniske enheter 

• Dør åpner og adgangskontroll 

• Lysstyring 

• Kameraovervåking 

• Fuktsensorer og vanndetektorer 

• Brann og røykvarsler 

• Bevegelsesdetektor 

• Temperatur og varmekontroll  

• Toveis kommunikasjon 

• Brukerklient på lesebrett 

 

 Eksempelet er hentet fra vår 

installasjon i Drammen kommune. 

 

 

 



Erfaring ! 



Suksess faktorer 

– Fokus kommersialiserbare 

løsninger som funksjoner 

– Systemløsning (del løsninger har 

plass i felles løsning) 

– Kunnskapsbasert, gjenbruk av 

kunnskap og produkter 

– Drammen kommune 

• Ressurser, kapasitet og kunnskap 

– Lokale virkemiddel apparat 

– Metodikk, verktøy 

• ”Foresight prosess” 

• Konsortiets verktøy 

– Infrastruktur  

 



Utfordringer 

– Ulike kulturer 

• Fagterminologi 

• ”System” (Bedrift, Offentlig, 

Akademi) 

• Bransje 

 

– Markedet  

• Kunnskap / kompetanse 

• Offentlig anskaffelser 

• Lovverk (Personvern, 

pasientvern, håndheving av dette) 

• Markedets generelle mistillit fra 

kunde mot leverandør 
 



FOKUS ”Hva er / skal   

velferdsteknologi være 
 

• Velferdsteknologien må oppleves som enkel å bruke  

• Den må løse et reelt behov for bruker og pårørende  

• Brukermedvirkning er viktig ved at bruker og pårørende deltar i utformingen 

av tilbudet  

• Systematisk brukertilbakemelding må etableres for å lære og å videreutvikle  

• Velferdsteknologien må være lett tilgjengelig for aktuelle brukergrupper  

• Helsepersonell må føle trygghet for at de velferdsteknologiske 

løsningene gir bruker økt livskvalitet  

• Velferdsteknologien må bli en integrert del av tjenestetilbudet til den 

brukergruppe som den tenkes anvendt på  

• Tildeling av velferdsteknologiske hjelpemidler må være en del av 

tildelingsprosessen og det ordinære pasientforløpet  

• Helsepersonell må ha nødvendig utstyr, støttesystemer og tilganger som 

kvalitet sikrer oppfølgingen av brukerne.  

• Helsepersonell må ha tilstrekkelig kompetanse til å ta i bruk 

velfersteknologi.  

– * kilde HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 Skien 

 



Funksjon Natt-tilsyn 

 

• Funksjon  ”Natt tilsyn” 
1. Nattevandring : Gi beskjed til 

personalet / hjemmetjenesten dersom 

noen er ute og ”vandrer” i gangene / 

går ut hjemmefra nattestid 

2. ”lytte” detektere brukere nattestid, dvs 

dersom endring bevegelse / anfall 

utover normal nattestid så skal 

personalet / hjemmetjeneste / 

pårørende få beskjed 

3. Kommunikasjon mellom beboer og 

personale nattestid vha alarm knapp 

som så gir personalet / 

hjemmetjenesten mulighet til å snakke 

med bruker 

4. ”Fall” og fravær fra seng, dersom 

beboer faller ut av seng , ikke kommer 

tilbake etter en gitt tid vil en 

sengesensor indikere dette og det vil 

varsles til personale / hjemmetjenesten.  

 

 



Besparinger 20 mill./år  

 

•Mindre reiser 

•Innsatser ved behov 

•15 tonn mindre CO2 

 

20 Mkr 

Kostnader 

 
•Personal IKT støtte 

• Introduksjon for personale 

  i hjemmetjenesten 

•Teknikk til brukere 

•Teknikk til hjemmetjenesten 

Fordelene med velferdsteknologi 
 

6 Mkr 

Kilde: Vesterås kommune beregnet på 300 brukere for tilsyn 

Kvalitetsfordeler 

 

•Kontinuerlig tilsyn 

•Hjelp når behov oppstår 
•Trygghet hos bruker og pårørende  

Digitalt tilsyn øker 
kvaliteten på 

tjenesten og gir 
mange store 

nettobesparelser  



…uttrykt på en annen måte 
1.  

6% nettobesparing av   

dagens hemmetjenstbudsjett 

…. 

2.  

…hvilket kan frigjøre 50  

årsverk som kan være  

hjemme hos brukerne….    

3.  

…alternativt tilby 140 nye  

Brukere hjemmetjeneste 

Kilde: Vesterås kommune/e-centret beregnet på 300 brukere for tilsyn 



FOR MER INFORMASJON  

 

WWW.ARENAHELSEINNOVASJON.NO 

WWW.VIHT.NO 

WWW.CARETECH.NO 

 

 

Takk for meg ! 

http://www.arenahelseinnovasjon.no/
http://www.viht.no/
http://www.caretech.no/

