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1. SAMMENDRAG  
Bydelene St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Sagene og Grünerløkka satt i 
gang prosjektet Velferdsteknologi i Sentrum (VIS) tidlig 2014. I denne 
rapporten presenteres de første resultatene fra pågående følgeforskning 
av prosjektet.  

Det antas at bruk av velferdsteknologi fører til økt nytte for pasient, for 
de ansatte i primærhelsetjenesten og økonomisk gevinst for kommunen, 
sykehuset og samfunnet i form av reduksjon i bruk av helsetjenester.  

Registerdata fra Lovisenberg Diakonale sykehus er hentet ut for 50 
brukere i perioden 2013 og 2014. Dataene vil danne ”baseline” for en 
videre oppfølging utover i 2015, og med dette vil vi kunne si noe om 
antall sykehusinnleggelser, antall liggedøgn og antall polikliniske 
konsultasjoner endres med implementering av velferdsteknologi. For 
bruk av primærhelsetjenester har VIS prosjektet så langt vist en 
reduksjon av antall besøk fra hjemmetjenesten på 19 % og reduksjon av 
tid brukt hos brukeren på 16 %. Litteraturgjennomgang indikerer at 
velferdsteknologi i hjemmet bidrar til å redusere behovet for 
helsetjenester i form av nedgang i legevaktbesøk, innleggelser og 
liggedager. Internasjonale studier viser også at velferdsteknologi fører til 
økt involvering i eget sykdomsforløp. Direkte kliniske effekter kan ikke 
påvises. Flere av studiene viser imidlertid at teknologien er med på å 
opprettholde brukernes livskvalitet, og dette for en brukergruppe som 
generelt blir dårligere med tiden. 

Gjennom intervju med et utvalg av brukere ble det innhentet informasjon 
vedrørende teknologiens innvirkning på brukernes følelse av trygghet, 
kontroll over egen helse, deres mestringsfølelse, motivasjon, 
aktivitetsnivå og trivsel. 

Flere av respondentene beskriver at velferdsteknologien har redusert 
stressnivået knyttet til egen helsetilstand, noe som gjør at de føler seg 
tryggere. Når teknologien ikke virker som planlagt er effekten motsatt og 
den skaper mer stress og angst. Helsesjekk og Elektronisk 
medisindispenser gir brukerne mulighet til å legge opp dagen uten å 
være avhengig av besøk fra hjemmesykepleien - hvilket gir økt følelse 
av frihet. Det er vanskelig å måle motivasjon før og etter bruk av 

velferdsteknologi, og også å kunne knytte endring i motivasjon direkte til 
teknologien. Økt mestringsfølelse synes imidlertid til å være sentral for 
flere av brukerne da det gir en stolthet av å være med på noe nytt. I 
forhold til aktivitetsnivået er det vanskelig å se endringer med 
velferdsteknologi i løpet av det korte tidsrommet. Dette er en effekt vi ser 
antydninger til at vil forekomme etter litt tid.  

I neste rapport vil langt flere respondenter danne grunnlag for de 
kvantitative dataene i analysegrunnlaget. Det vil da også være samlet 
inn tilstrekkelig brukerdata og registerdata for analyser av adferd og 
økonomi før, kort tid etter og lang tid etter at teknologien er tatt i bruk. Vi 
foreslår å følge opp de samme brukerne for kvalitativ data. 

2. PROSJEKTORGANISERING  
Helsedirektoratet leder et Nasjonalt Velferdsteknologi Program (NVP) 
som er berammet i «Morgendagens Omsorg» (St. meld nr. 29 (2012-
2013). Programmet skal sikre at velferdsteknologi blir en integrert del av 
tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020. For bydelene St. 
Hanshaugen, Gamle Oslo, Sagene og Grünerløkka ble prosjektet 
Velferdsteknologi i Sentrum (VIS) etablert medio 2014 på basis av dette. 
I  tildelingsbrevet (18/11-2913) fra Helsedirektoratet settes det som 
vilkår at det skal gjennomføres «følge-med-forskning». Forskningen skal 
dokumentere effektene av velferdsteknologi i hjemmetjenesten. 

Nytteverdivurderingene skal danne grunnlag for eventuell 
implementering av prosjektet som varig praksis i de 4 bydelene, og for 
eventuell spredning til andre bydeler og andre kommuner. Vurderingene 
skal følge prosjektet underveis fra april 2014 til våren 2016.  

Intro International er hovedansvarlig, og utfører oppdraget i samarbeid 
med Arkitektur - og designhøgskolen i Oslo, Design for offentlige 
tjenester. Det hentes også kompetanse fra OUS, Idépoliklinikken og 
Handelshøyskolen BI, institutt for Innovasjon og økonomisk 
organisering.  

Oppdragsgiver på vegne av bydelene er Sven Bue Berger, St. 
Hanshaugen, Direktør for Velferds- og helseavdelingen. Pia Skobba, St. 
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Hanshaugen spesialkonsulent for Velferds- og helseavdelingen er 
koordinator på vegne av prosjektet.   

PROSJEKTLEDERE FOR VIS- PROSJEKTET FRA BYDELENE 

• Petter Wolden, ergoterapeut, bydel Gamle Oslo 
• Hanne Eggen, sykepleier, bydel Grünerløkka 
• Cathrine Einarsrud, ergoterapeut, bydel Sagene 
• Mads Herfindal Haakonsen, fysioterapeut, bydel St. Hanshaugen 

Prosjektlederne har bidratt med kritisk informasjon, strukturering og 
innhenting av brukerdata samt administrative oppgaver i dette 
følgeforskningsprosjektet. 

FORSKERTEAMET 
Følgeforskningen ledes av Nils-Otto Ørjasæter, professor 
Handelshøyskolen BI, partner Intro International og med Kaja Misvær 
Kistorp, leder av DOT ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Kaja er 
ansvarlig for den kvalitative delen følgeforskningen. Øvrige deltakere i 
forskningsteamet er: 

• Linn Støme, Master samfunnsøkonomi, Intro International og 
Idépoliklinikken OUS 

• Pål Sigurd Malm, Cand. Scient, Informatikk, partner Intro 
International  

• Lise Amy Hansen, PhD interaksjonsdesign, Arkitektur- og 
designhøgskolen i Oslo 

• Frida Almqvist, Master tjenestedesign, Arkitektur- og 
designhøgskolen i Oslo 

• Emilie Strømmen Olsen, Master Arkitektur- og designhøgskolen i 
Oslo 

3. INNLEDNING 
Dette er første rapport av 2 rapporter fra følgeforskningen i VIS 
prosjektet. Denne første rapporten tar for seg sentrale parametre fra før 
velferdsteknologien er tatt i bruk (baselinedata) og korttidseffektene av 

intervensjonen.  Organisering av tjenesten med velferdsteknologi hos de 
involverte bydelene er kartlagt, og det er foretatt intervjuer med et utvalg 
av involverte parter. 

Viktige datakilder er identifisert og hvilke parametere det er 
hensiktsmessig å måle underveis i prosjektet.  

Det er innhentet samtykke fra respondentene som er intervjuet. Videre 
er det samlet inn brukerdata fra hjemmetjenesten og Lovisenberg 
Diakonale sykehus. 

4. PROSJEKTET, VELFERDSTEKNOLOGI I 
SENTRUM 

Fire bydeler i Oslo Kommune (St. Hanshaugen, Gamle Oslo, 
Grünerløkka og Sagene) deltar i «nasjonalt program for utvikling og 
implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenesten» finansiert via 
Statsbudsjettet og koordinert og finansiert via Helsedirektoratet.   

Helse- og omsorgstjenestene i de fire bydelene har endret rutiner og 
arbeidsvaner i 2014. Sentralt står begrepet ”hverdagsrehabilitering”. 
Målet er å at brukeren skal gjenvinne hverdagslige aktiviteter som 
personlig stell, matlaging, rengjøring osv. Brukere trenes i å mestre 
egen hverdag. Velferdsteknologiene inngår i ”verktøykassa” av tiltak og 
løsninger som skal støtte opp under egenmestringen. 

De fire bydelene er demografisk forskjellige: 

• Gamle Oslo har en stor andel innbyggere med lav inntekt, lav 
utdanning og med innvandrerbakgrunn. Det er stor netto 
innflytting og stor flyttehyppighet i bydelen generelt  

• St. Hanshaugen: Har også mange innbyggere med 
innvandrerbakgrunn, men her er andelen med lav utdanning 
mindre og sysselsettingen høyere en snittet for Oslo. Bydelen 
preges av en høy andel av unge voksne (25-34år) 

• Grünerløkka har høy vekst i innbyggertall og typisk en bydel med 
mange unge voksne. Andelen innbyggere med nedsatt 
funksjonsevne er lavere enn Oslo for øvrig. 
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• Sagene har også en høy andel av unge voksne. De har en 
lavere andel lavt utdannete enn i Oslo for øvrig.  

(Kilde: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og-
foretak/utviklings-og-kompetanseetaten/)  

VELFERDSTEKNOLOGIEN I PROSJEKTET 
Dignio AS er valgt som leverandør av velferdsteknologien. Dignio 
leverer helhetlige løsninger for velferdsteknologi og har i denne 
sammenheng primært levert tre løsninger: 

• Elektronisk medisindispenser (Pilly) 
• Mobil trygghetsalarm 
• Helsesjekk (tilpasset ulike behov) 

I helsesjekk inngår en eller flere av følgende løsninger: Blodsukker, 
spirometer, blodtrykk, temperaturmåler, vekt og spørsmål. Fordelingen 
av de teknologiske løsningene blant de utvalgte 75 brukerne i VIS 
prosjektet er vist i tabell 4.1. 

Tabell 4.1 Fordeling av teknologien blant brukerne i VIS prosjektet 

 
De langt fleste av brukerne benytter seg av Elektronisk 
medisindispenser. Hele 65 % av brukerne har denne løsningen. 13 % 
benytter seg an mobil trygghetsalarm, mens 59 % benytter seg av en 
eller flere av løsningene i helsesjekk. 25 % bruker mer enn en løsning.  

Elektronisk medisindispenser SMS (figur 4.1) er en medisindispenser 
som innstilles til å varsle når medisinen skal tas, gjennom lyd og lys. 
Bruker tar medisinen ved å snu den på hodet. Elektronisk 
medisindispenser SMS kommuniserer med programmet Dignio Prevent 
via mobilnettet. I Dignio Prevent gjøres innstillinger for antall  daglige 
doser og tidspunkt for disse. Tar ikke bruker medisin som som avtalt blir 
varslinger sendt til hjemmesykepleiens datamaskiner, nettbrett eller 
vakttelefoner. Dignio Prevent genererer rapporter og gir samlet oversikt 
over bydelens Elektronisk medisindispenser SMS brukere. 

 
Figur 4.1 Elektronisk medisindispenser (Pilly - Dignio.no) 

Mobil trygghetsalarm (figur 4.2) er en enkel mobiltelefon med GPS med 
tilknyttet alarmknapp som brukeren kan henge rundt halsen eller feste 
som et armbåndsur. Alarm sendes sammen med kartreferanse som 
SMS til pårørende og/eller pleiepersonell.  

 

Pilly 49 65	  %
Blodsukker 4 5	  %
Spirometer 5 7	  %
Blodtrykk 3 4	  %

Temperaturmåler 5 7	  %
Vekt 10 13	  %
Alarm 10 13	  %

Spørsmål 17 23	  %
Mer	  enn	  en	  sensor 19 25	  %
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Figur 4.2 Mobil trygghetsalarm (Dignio.no) 

Helsesjekk (hverdagshelse – figur 4.3) er en mobil løsning for oppfølging 
av kronisk syke som selv måler egen tilstand med et sett av teknologier.  

Brukerne svarer på kliniske spørsmål, får kvittering på utførte målinger, 
ser fortløpende resultatene av målingen og kan ta ut trendoversikter. 
Varslingene og målingstrender koples sammen med sentrale data om 
brukerens sykdom, kliniske tilstand og medikasjon. Dataene legger inn 
gjennom et nettbrett (MyDignio App) og overføres samt lagres i en 
sikker database.  

 

Figur 4.3 Helsesjekk tilpasset brukere med KOLS (Dignio.no) 

Brukerne, pårørende og eller helsepersonell kan gjennom aksess til 
dataene følge med utviklingen. Hvis innsamlet data er utenfor fastsatte 
grenseverdier går det en alarm til helsepersonell og eventuelt til 
pårørende, venner eller naboer. Disse vil da kontakte bruker og 
eventuelt rykke ut. Hensikten med helsesjekk er primært å få til en 
proaktiv og forebyggende oppfølging av brukerne. Teknologien gir 
brukerne også muligheter for skriftlig kommunikasjon gjennom mail som 
lagres direkte i brukerens journal. 

Forvaltningen av teknologien varierer noe mellom de 4 bydelene, dvs. 
hvilke interne organer som er ansvarlig for monitorering og utrykning 
med basis i brukerdataene, se figur 4.4. 

 

Figur 4.4 Helsenettverk med velferdsteknologi (Dignio.no) 

5. FØLGEFORSKNING I VIS PROSJEKTET  
Målsetningen med følgeforskningen i VIS prosjektet er å undersøke 
nytteverdien av å innføre trygghetsskapende velferdsteknologi for gitte 
brukergrupper. Vurderingene skal danne grunnlag for eventuell 
implementering av prosjektet som varig praksis i de 4 bydelene, og for 
eventuell spredning til andre bydeler og kommuner. Innsamling av data 
og analyser utføres underveis i VIS prosjektet, dvs. fra april 2014 til 
våren 2016. Denne rapporten tar for seg korttidseffektene i prosjektet. 
Det skal også utarbeides en sluttrapport som inkluderer 
langtidseffektene av prosjektet.  
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METODE 
Det ble brukt en kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ metode for 
datainnsamling. Kvalitative data er samlet inn gjennom en serie med 
intervjuer av brukere og pårørende i de fire bydelene. Intervjuene er 
gjennomført hjemme hos brukerne med åpne spørsmål rundt 
boligsituasjon, bruk av helsetjenester, sosialt nettverk, hverdagsrutiner 
og aktiviteter. Respondentenes svar er analysert opp i mot opplevelse 
av velferdsteknologien og dens effekt innenfor:  

• opplevd følelse av trygghet  
• ansvar for egen helse  
• kunnskap om brukernes helse  
• kommunikasjon og dialog mellom pasient/pårørende og 

helsepersonell  
• opplevelse av tjenestetilbudet  
• motivasjon og mestring  
• trivsel  

Det er også gjennomført intervjuer av ansatte fra ulike faggrupper i de 
fire bydelene. Spørsmålene har vært åpne omkring velferdsteknologi, 
arbeidsoppgaver og fremtidens utvikling av hjemmetjenester. Det legges 
for øvrig opp til kartlegging av oppgaver som helsepersonellet utfører 
hos brukerne underveis i prosjektet. Likeledes hva brukerne selv gjør av 
oppgaver. Prosjektlederne fra de fire bydelene har samlet inn brukerdata 
på totalt 75 brukere, herunder demografiske data og adferdsdata, i.e. 
antall besøk hos bruker og effektiv tidsbruk pr måned.  

Kvantitative data er samlet inn gjennom registerdata (DIPS) fra 
Lovisenberg Diakonale sykehus. VIS-brukernes forbruk av 
helsetjenester (polikliniske konsultasjoner og innleggelser) i tidsrommet 
fra før- og underveis i prosjektet skal registreres. I denne rapporten er 
data for totalt 50 bruker i perioden 1.1.2013 til 1.2.2015 hentet ut og 
analysert. I tillegg er det utført en kartlegging av relevante prosjekt i 
Norge og det er utført en litteraturstudie av internasjonale studier.  

Økonomiske beregninger vil bli utført i neste rapport. Tall fra andre 
prosjekter, åpne kilder og SSB vil da bli benyttet.  

6. VELFERDSTEKNOLOGI NASJONALT 
De senere årene er det satt i gang en rekke initiativ i Norge både fra 
sentrale og lokale myndigheter samt fra forskningsinstitutt og private 
aktører.  Helt fra 1990 tallet kan vi spore norske aktiviteter rettet mot 
telemedisin og velferdsteknologi, blant annet gjennom 
Telemedisinprosjektet i Tromsø 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/50073/1/WHF_1993_14(1)_p71-77.pdf?ua=1 ). 
I vedlegg 2 er initiativene fra de senere årene listet opp.  Et konsentrat 
av dette er listet opp nedenfor.   

STATUS I NORGE 
Kommunenes Sentralforbund (KS) mener at «økt bruk av 
velferdsteknologi i pleie- og omsorgstjenestene kan være et viktig bidrag 
i møtet med samfunnets omsorgsbehov. For å kunne løse framtidens 
omsorgsutfordringer må kommunene finne nye løsninger, både i 
organiseringen av tjenestene og i bruken av ny teknologi. 
Velferdsteknologi er ikke et mål i seg selv, men kan være et virkemiddel 
i arbeidet med å gi gode pleie- og omsorgstjenester» 
(ks.no/velferdsteknologi). 

SINTEF og NOVA har, på oppdrag fra KS, utarbeidet et veikart for 
velferdsteknologi. Veikartet beskriver hvordan velferds-
teknologiprosjekter kan drives frem i praksis. 

Helsedirektoratet leder et Nasjonalt Velferdsteknologi Program (NVP) 
som er berammet i «Morgendagens Omsorg» (St.meld nr. 29 (2012-
2013)). Programmet skal sikre at velferdsteknologi blir en integrert del 
av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020. Programmet har et 
kommunalt perspektiv, der tjenesteinnovasjon er et sentralt virkemiddel.  
32 kommuner deltar i til sammen 10 større prosjekter. Prosjektet er nå i 
utviklingsfasen og vil i 2016 gå over i skaleringsfase frem til 2020. Målet 
er at velferdsteknologi skal inngå som en naturlig del av tjenestetilbudet i 
de fleste kommuner (NVP, Hdir 2014) 

Via NVP har kommunene drevet utvikling og utprøving av 
velferdsteknologi. I tillegg skal prosjektet sikre kunnskapsdeling og 
kompetanseheving. Løsningene som prøves ut er som følger: 
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• Trygghetspakker (aktualiseres av utfasingen av det analoge 
telenettet) 

• GPS (sporing- og varslingsteknologi) 
• Alarmmottak 
• Elektroniske dørlåser 
• Løsninger i sykehjem 
• Ruteplanlegging for effektive og gode hjemmebaserte tjenester 
• Elektroniske medisindosetter 
• Digitalt tilsyn på natt 

En annen viktig oppgave er å etablere standarder og IT-arkitektur for 
velferdsteknologi. Standardiseringsarbeidet skal sikre at Norsk 
velferdsteknologi bygger på internasjonale anerkjente standarder. 
Helsedirektoratet har utarbeidet en egen bransjenorm basert på 
Continua Health Alliance. Via «SAVE-prosjektet» (standarder og 
arkitektur for velferdsteknologi) har man vurdert eksisterende standarder 
og rammeverk på velferdsteknologiområdet. Norge har, som Danmark 
og Sverige, tredd inn i Continua Health Alliance.  

Flere kommuner har utarbeidet mål og strategier for velferdsteknologi. 
Trondheim og nabokommunene har gjennomført flere pilotprosjekter, 
Bærum, Oslo, Drammen, Larvik og Skien kommune har gjennomført 
piloter sammen med sine nabokommuner. Kommunenes Sentralforbund 
omtaler flere av pilotene på sin web sider (KS – Helse- og velferdsteknologi). 

HVERDAGSMESTRING 
I Oslo kommune, generelt og i de fire VIS-bydelene spesielt, står 
«hverdagsmestring» sentralt under pilotering og innføring av 
velferdsteknologi. Helse- og omsorgstjenestene i bydelen har endret 
rutiner og arbeidsvaner. Man skal bort fra omsorg & pleie og heller  mot 
motivasjon & mestring. Brukerne skal trenes og motiveres til å ta mer 
ansvar for egen helse. Her inngår velferdsteknologi som en integrert del 
av de metoder og verktøy bydelene råder over for å bidra til at brukerne 
opplever økt mestring og trygghet i hjemmet. 

Hverdagsmestring er en ny måte å tenke på som er inspirert av flere 
prosjekter i Danmark. Fredericia Kommune i Danmark utviklet en 

organisatorisk modell for hverdagsrehabilitering kalt «Lengst mulig i eget 
liv» (Kjellberg et al 2011). Fredericiaprosjektet har etter hvert dannet 
grunnlag for et sett med anbefalinger fra Sunnhedsstyrelsen. Fire 
verktøy for behovskartlegging brukes for å vurdere brukerens fysiske 
funksjonsnivå (DEMMI og WHODAS), følelsesmessig og sosial 
ensomhet (UCLA- Loneliness Scale) og brukerens oppfattelse av 
endringer i aktivitetsutførelse (COPM). I VIS prosjektet er det ikke 
benyttet slike måleverktøy.  

Da følgende av finanskrisen inntraff i 2009/2010 sviktet 
skatteinntektene. Behovet for helse og omsorg økte samtidig. For å 
møte dette behovet i en vanskelig økonomisk situasjon etablerte 
Odense kommune et prosjekt for hverdags-rehabilitering og 
egenmestring, Ny virkelighet – Ny velfærd (Krogsrud 2014).  

BRUKERMEDVIRKNING OG TJENESTEDESIGN 
Brukermedvirkning beskrives gjerne som både en rettighet og som 
virkemiddel i utviklings- og forbedringsarbeid av tjenester som påvirker 
hverdagslivet til brukerne. Innen IT og systemutvikling har 
brukermedvirkning («Participatory Design») blitt utviklet siden tidlig på 
80-tallet i Danmark og Norge (Nygaard 1975, Bjerknes &  Bratteteig 
1995). Viktige elementer var gjensidig læring gjennom 
behovskartlegging og tjenestedesign og samarbeid.  

Spesielt for tjenestedesignmetodikk er at brukerens behov står sentralt. 
Tjenestedesignere jobber ofte tett med både ansatte og brukere, for å 
inkludere  kontekst og 'usynlige' elementer (Polaine et al. 2013). 
Formålet er å overføre verdi – fra sykehus til pasient, fra saksbehandler 
til søker, fra mobiloperatør til kunde – på en effektiv og helhetlig måte. 
En tjeneste kan defineres som 'en aktivitet eller en rekke aktiviteter av 
mer eller mindre immateriell natur som normalt finner sted i 
interaksjonen mellom brukeren og servicemedarbeidere og/eller fysiske 
ressurser eller varer og/eller systemer av tjenestene leverandør, som er 
gitt som løsninger på brukerens problemer' (Grönroos 1990: 27). For å 
skape dette må det arbeides systematisk med å forstå konteksten, finne 
brukernes behov og generere ny innsikt. 
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AHO har hatt forskning og undervisning innen tjenestedesign siden 
2005. Diverse metoder brukes for å kartlegge brukerens rolle, behov og 
muligheter. I VIS prosjektet har AHO nyttiggjort sin tjenestedesign 
ekspertise til å engasjere brukere i dialog: Følgeforskning kan defineres 
som en 'formativ, dialogbasert prosessanalyse' (Baklien 2000: 37). Vi 
har utført semi-strukturerte intervjuer hvor vi har diskutert brukerens 
opplevelse av: opplevd følelse av trygghet, ansvar for egen helse, 
kontroll over egen helse, kommunikasjon og dialog mellom 
pasient/pårørende og helsepersonell, opplevelse av tjenestetilbudet, 
motivasjon og mestring, trivsel og kunnskap om brukernes helse. 

Ved å intervjue brukerne i deres egne hjem og gjennom observasjon og 
fotografi kan vi også reflektere rundt teknologiens plass i brukerens 
hjem, så vel som liv. 

Hensikten er å forstå brukerens opplevelse og i enkelte tilfelle 
identifisere områder med potensial for tjenesteinnovasjon. 
Kommunikasjon mellom innbyggere og myndigheter har potensiale til å 
skape økt merverdi for samfunnet, så vel som for innbyggerne (Bason 
2010). Gjennom intervjuer kan enkeltrutiner ved tjenester levert av 
helse- og omsorgtjenester kartlegges og skisseres. 

Å bruke kvalitativ metode parallellt, gir et et bredt nedslagfelt og gir 
muligheten til å identifisiere mulige retninger for neste stadie av 
forskningsprosjeket. 

7. VELFERDSTEKNOLOGI INTERNASJONALT: 
EN LITTERATURGJENNOMGANG  

Det er foretatt søk i databasene Medline, Cochrane Library, Pubmed og 
Bibsys Ask. Følgende søkeord er benyttet; home, dwell, independt, 
copd, pulmonary, lung, respiratory, telehealth, telemedicine, 
telecommunication, technology, smart, self-help, computer og monitor.  

 
Figur 7.1 Søkerstrategi for litteraturstudiet 

Alle artikler publisert før 2004 er ekskludert og kun artikler som er 
skrevet på norsk, dansk, svensk eller engelsk er inkludert. I databasene 
ble det funnet 267 artikler ved hjelp av denne søkestrategien, hvorav 39 
artikler er inkludert på grunnlag av relevans i tittel og abstrakt. Etter 
første screening ble de 39 artiklene redusert med ytterligere 15 artikler 
på grunnlag av relevans, slik at 24 artikler er inkludert i 
litteraturgjennomgangen, se figur 7.1. 

I denne rapporten legges det frem et sammendrag av funnene gjort i 
denne studien. Litteraturgjennomgangen i sin helhet finnes i vedlegg 1. 

ORGANISASJON 
Internasjonal litteratur viser at implementering av velferdsteknologi i 
hjemmet hos brukere med kroniske eller langtidsvarende tilstander kan 
bidra til å styrke forholdet mellom primær og sekundærhelsetjenesten. 
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Det kan også medføre et mer informativt forhold mellom pasient og 
helsepersonell. Vi ser gjennomgående bevis i litteraturen for at 
velferdsteknologi i hjemmet bidrar til å redusere behovet for 
helsetjenester i form av nedgang i legevaktbesøk, innleggelser og 
liggedager. Martin-Lesende et al. dokumenterer dette i et randomisert 
studie utført i primærhelsetjenesten i Spania i 2013 der 
intervensjonsgruppen mottok velferdsteknologi. Dette samsvarer med 
funn av Segrelles Calvo et al. i et randomisert studie på alvorlig syke 
KOLS pasienter i 2014 i Spania. Tilsvarende observerer Polisena et al. 
en gjennomgående nedgang i legevaktbesøk og innleggelser hos KOLS 
pasienter i en meta-analyse fra 2010. Litteraturen viser også til en større 
involvering av brukeren i sitt eget sykdomsforløp, noe som kan medføre 
økt selvstendighet i hverdagslivet og økt livskvalitet. Ved implementering 
av ulike velferdsteknologiprogram i primær og sekundærhelsetjenesten 
er det avgjørende at de finansielle investeringene er etablert slik at det 
kan garanteres god opplæring av pasienter og relatert helsepersonell, 
samt robuste teknologiske løsninger. 

PASIENT 
Økt klinisk effekt er et sentralt krav innen helseinnovasjoner. Måling av 
kliniske effekter ved bruk av velferdsteknologi varierer sterkt mellom 
ulike studier.  Spesielt gjelder dette for brukere med ulike kroniske 
lidelser. Effekten synes å være avhengig av diagnose. Flere studier 
beskriver at en større effekt kan detekteres hos brukere uten kognitive 
begrensninger. Denne brukergruppen ser ut til å forstå og anvende den 
nye teknologien godt og ta nytte av selvstendigheten innovasjonen 
medbringer, selv om en kombinasjon av teknologi og klassiske 
hjemmebesøk ville vært foretrukket hos mange. Brukerne rapporterte 
økt innblikk i egent sykdomsbilde, noe som gjorde det mulig for dem å ta 
mer ansvar for egen behandling. Det viktigste kravet ved implementering 
av velferdsteknologi i hjemmet er at omsorgen og behandlingen som gis 
er forenelig med hjemmetjenesten eller sykehusets prosedyrer og krav 
til kvalitet. De internasjonale studiene kan ikke vise klare positive 
kliniske effekter av velferdsteknologien, men de kan heller ikke vise 
reduksjon av klinisk effekt. Ingen av studiene viser statistisk signifikans 
mellom økt livskvalitet og velferdsteknologi. Flere av studiene har 

imidlertid funnet at teknologien er med på å holde en konstant 
livskvalitet hos brukergrupper som generelt blir dårligere med tiden. 

ØKONOMI 
I flere artikler ble det konkludert at telemedisin er et gjennomførbart 
behandlingsalternativ med signifikativ effekt på reduksjon i mengde 
helsetjenesteforbruk. Et flertall av de internasjonale studiene inkludert i 
denne litteraturgjennomgangen argumenterer for at implementering av 
velferdsteknologi i hjemmet til brukere med en variasjon av diagnoser vil 
føre til redusert forbruk av helsetjenester. Telemedisin kan være 
medvirkende til at sykdomsprogresjon detekteres i tidlig fase, dette kan 
resultere i færre sykehusinnleggelser. Alrajab et al. observerte en 
nedgang på 71,5% i helseforbruk i et retrospektivt kohortstudie fra 2012 
der brukerne ble tilbudt teleovervåkning i Louisiana. I en randomisert 
studie fra 2013 av De San Miguel ble velferdsteknologi innført hos KOLS 
pasienter i Australia. Her ble det dokumentert en reduksjon på $2 931 
per pasient i året i intervensjonsgruppen. Også et randomisert studie 
utført i Danmark fra 2012 av Dinesen et al. viser kostnadsbesparelser på 
ca. 24% ved å tilby telerehabilitering i hjemmet hos brukere med 
kroniske sykdommer, Litteraturen som her er gjennomgått viser til at 
velferdsteknologi vil redusere behovet for helsetjenester i form av færre 
legevaktbesøk og innleggelser, men også i form av færre besøk av 
hjemmetjenesten på dagtid. Det forventes dermed en betydelig 
reduksjon i kostnader relatert til flere sterkt resurskonsumerende 
brukergrupper. 

BARRIERER 
To artikler i denne litteraturgjennomgangen setter spørsmålstegn ved de 
påståtte effektene av velferdsteknologi i tidligere publiserte studier. Det 
er viktig å understreke at disse evalueringene av internasjonal litteratur 
vedrørende velferdsteknologi i hjemmet, ble publisert i 2011 og i 2012. 
Mye har skjedd siden den gang. Velferdsteknologi er i oppstartsfasen 
mange steder i verden. Noen har kommet lengre enn andre, og vi har 
ennå mye å lære. Selv om disse studiene ble publisert for noen år siden 
er budskapet fortsatt gyldig. Det trengs mer forskning på større 
pasientutvalg, oppfølginger som går utover bare en prosjektperiode og 
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ikke minst mer diagnose og teknologispesifiserte studier. Den 
samfunnsøkonomiske effekten av telemedisin må også dokumenteres 
bedre og sammenlignes mellom flere forskjellige helsesystem i flere 
nasjoner. 

8. ANALYSE OG RESULTATER AV BRUKER- 
OG REGISTERDATA  

Det er samlet inn brukerdata og registerdata for et utvalg av brukere. 
Totalt er det innhentet brukerdata fra 75 brukere, hvorav 50 signerte 
samtykke for videre innhenting av data fra Lovisenberg sitt DIPS 
register. Data hentet fra DIPS er antall polikliniske konsultasjoner, antall 
innleggelser og antall liggedøgn i perioden fra 1.1.2013 til 1..2.2015. 

Mange av brukerne har nylig tatt i bruk teknologien, se figur 8.1.  

 
Figur 8.1 Tidspunkt for implementering av teknologi hos bruker 

I denne rapporten vil det derfor ikke fremlegges endringsmålinger mht. 
bruk av spesialhelsetjenesten. Slike målinger vil bli del av neste rapport. 

For bruk av primærhelsetjenesten foreligger det imidlertid målinger fra 
før og etter intervensjonen.  

BRUKERDATA 
De 75 brukerne hadde en gjennomsnittsalder på 68,4 år, 91 % var 
hjemmeboende, 57 % var kvinner og 76 % hadde aktive pårørende, se 
tabell 8.1 og 8.2. 

Tabell 8.1 Aldersfordeling, brukere 

 
 
 
 
 
Tabell 8.2 Demografi brukere 

 

Prosjektlederne fra de 4 bydelene har registrert antall besøk hos bruker 
og tiden brukt hjemme hos dem før og kort tid etter intervensjonen, se 
tabell 8.3 og 8.4. 

Tabell 8.3 Antall besøk fra hjemmetjenesten før og etter intervensjonen 
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Q3	  
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Q1	  
2015	  
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Teknologi	  implementert	  hos	  brukerne	  

Gj.sn	  alder 68,4
Maks 97,0
Min 24

Hjemmeboende 91	  %
Omsorgsbolig 9	  %

Kvinner 57	  %
Menn 43	  %

Aktive	  pårørende 76	  %
Passive	  pårørende 18	  %
Ingen	  pårørende 7	  %

FØR ETTER
Antall	  besøk/mnd Antall	  besøk/mnd

Alle	  (N=55) 43,14 32,90 24	  %
Pilly	  (N=35) 37,56 30,63 18	  %

Andre	  sensorer	  (N=19) 53,06 38,20 28	  %

ENDRING
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Tabell 8.4 Bruk av tid hos brukeren før og etter intervensjonen 

 

I de tilfellene hvor det ikke er registrert bruk av tid eller besøk hos 
brukerne FØR er ekskludert. Nedgangen i antall besøk og tidsbruk hos 
brukerne kan også ha andre årsaker enn bruk av velferdsteknologi, bl.a. 
endring i medisinereing.   

Vi observerer en nedgang i bruk av primærhelsetjenesten. Antall visitter 
fra hjemmetjenesten har gått ned 24 %, og tiden pleierne har brukt har 
gått ned 33 %. Overraskende nok er nedgangen mindre for brukere av 
Elektronisk medisindispenser, enn for brukere av annen teknologi. Bruk 
av Elektronisk medisindispenser har ført til en tidsreduksjon hos 
brukerne på 22 %, mens for brukere av annen teknologi er reduksjonen 
på hele 45 %. 

REGISTERDATA  
For bruk av spesialhelsetjenesten har vi ikke tilstrekkelig data fra når 
teknologien er tatt i bruk. Bruken som presenteres i denne rapporten må 
derfor sees på som baseline data, og basis for analyser i neste rapport. 
Denne analysen tar kun for seg målinger relatert til brukernes 
hoveddiagnose. 

Tabell 8.5 Bruk av spesialhelsetjenesten for brukerne i VIS prosjektet  

 

Tabell 8.6 Liggedøgn for utvalget av brukere 

 

Vi ser en nedgang i antall innleggelser pr pasient pr år fra 2013 til 2014. 
Samtidig er det en sterk økning i antall pasienter innlagt i 2014.  

Brutt ned på månedsbasis er bruken av spesialhelsetjenesten som vist i 
figur 8.2, 8.3 og 8.4.  

Det er relativt store forskjeller fra 2013 til 2014, og fra måned til måned, 
og kan vanskelig si noe om sesongvariasjoner eller trender.  

De fleste i utvalget har relativt nylig tatt i bruk teknologien, se figur 8.1. 
Det er derfor ennå for tidlig å se teknologiens eventuelle effekter på 
antall polikliniske konsultasjoner, antall innleggelser og antall liggedøgn. 
I en videre oppfølging og innhenting av slike data i 2015 forventer vi en 
reduksjon av dette helseforbruket. 

FØR ETTER
Tid	  brukt/mnd Tid	  brukt/mnd

Alle	  (N=55) 11,66 7,87 33	  %
Pilly	  (N=35) 9,28 7,29 22	  %

Andre	  sensorer	  (N=19) 16,74 9,18 45	  %

ENDRING

2013 2014 2013 2014
Poliklinisk 3,6 3,5 22 29
Innleggelser 3,1 1,8 13 22

Ant.	  pasienter/årGj.sn./pasient/år

2013 2014 2013 2014
Ant	  liggedøgn/	  innleggelse 3,0 5,4 40 40

Gj.sn.	  liggedøgn/innlg Antall	  innleggelser
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Figur 8.2 Bruk av polikliniske tjenester   

 
 
 

 

Figur 8.3 Antall innleggelser pr pasient 
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Figur 8.4 Antall liggedøgn pr innleggelse 
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9. ANALYSE OG RESULTATER AV DET 
KVALITATIVE STUDIET
KVALITATIV TILnærmIng 
Velferdsteknologi gir endringer i helsetilbudet utover de oppgavene 
teknologien ble skapt for å løse. For å kunne identifisere og evaluere 
alle endringene vil vi ta for oss brukerne, samt pårørende og 
helsearbeiderne. Disse tre gruppene blir alle påvirket når ny teknologi 
introduseres og vil fra hvert sitt ståsted kunne gi oss verdifull innsikt 
på effekten av teknologien i deres egen hverdag, samt kunne gi oss 
indikatorer på hvordan disse endringene kan forstås og evalueres. 

For å kunne gjennomgå temaer og tilbakemeldinger rundt endringene, 
arrangerte vi semi-strukturerte intervjuer som innebærer at vi ved hvert 
intervju har hatt en rekke nøkkelspørsmål (se vedlagt intervjuguide) og 
temaer vi ville få en dypere innsikt i (Cook & Crang 2007). Motivasjonen 
for intervjuene er å kunne gi helhetlig innsikt i brukeres og ansattes 
situasjon, hvor deres artikulerte tilbakemelding kom fra deres eget 
fysiske ståsted. Hensikten med slik kvalitativ forskning er å samle 
inn kontekstuell og erfarings-basert kunnskap som kan utfylle andre 
analytiske funn. 

Vi snakket med brukere samt pårørende i deres egne hjem og ansatte 
på deres arbeidsplasser. Intensjonen ved å åpne for innspill og føre en 
åpen samtale, er å vurdere nytteverdien i forhold til brukerens behov, 
utover selve teknologien. Utover å stille spørsmål, ville vi også  finne ut 
hvilke spørsmål det kan være relevant å stille.
For brukere har vi samlet innsikt illustrert av et utvalg sitater under seks 
størrelser:trygghetsfølelse, trivsel, mestringssfølelse, kontroll over egen 
helse, motivasjon og aktivitasjonsnivå. Disse størrelsene er identifisert i 
prosjektsøknaden, og tatt videre i prosjektet. Vi benytter kategorisering 
i størrelser for å få en oversikt over innsiktene, for å kartlegge hva vi 

kunne evaluere av effekt samt hvilke utenforliggende temaer kunne være 
relevante videre i prosjektet. Vi ba også om tillatelse til å ta (anonymiserte) 
fotografier ved intervjuene, som også gir et bedre referansepunkt slik at vi 
kan illustrere og gi mer verdi til det vi snakker om og beskriver (Madden, 
2010).

For helsearbeidere snakket vi om hvordan endrede arbeidsoppgaver 
oppleves og griper inn i deres roller. Her har vi samlet sitater under åtte 
temaer: det store bildet, velferdsteknologi, usynlige tjenester, holdning hos 
ansatte, ansatte om brukeres holdninger, forventninger, teknologi og status 
i dag.

Vi presenterer disse størrelsene og temaene med brede refleksjoner og 
sitater fra de forskjellig vi har intervjuet. Dette er ment som personlige 
og individuelle eksempler som kan illustrere generelle antagelser så vel 
som muligheter. Vi ser også at forskningsfeltet omkring velferdsteknologi 
favner såpass stort, og at dialogen med intervjuobjektene resulterer i nye 
refleksjoner og ny innsikt (Lazar et al., 2010).
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Om BruKerne
Det er gjennomført kvalitative intervjuer på besøk hos 12 brukere og to 
pårørende. To brukere er gift med hverandre og ble intervjuet sammen, 
mens to brukere ble intervjuet sammen med samboer/ektefelle som 
pårørende.
 
Oversikt over intervjuer: 

Oversikt over intervjuer, brukere og pårørende: 
1. Mann (65) med nedsatt funksjon og alkoholoverforbruk. Har prøvd Pilly 
2. Kvinne (39) med paranoid schizofreni. 
Har hatt Pilly siden aug 2014
3. Kvinne (65) med KOLS. Har hatt Helsesjekk med spirometer og måling av 
temperatur siden sep 2014
4. Kvinne (30) med psykisk utviklingshemning. Bruker Pilly
5. Kvinne (87) med angst. Bruker Pilly 
6. Mann (97) med nedsatt funksjonsevne og manglende skarpsyn. Har hatt 
alarm siden juli 2013
7. Kvinne (93) med vondt i ryggen og nedsatt funksjonsevne. Har hatt siden 
sep 2014
8. Kvinne (67) med KOLS. Har hatt Helsesjekk med spirometer og måling av 
temperatur siden juli 2013
9. Mann (71) med KOLS. Har hatt Helsesjekk med spirometer, måling av 
temperatur og vekt siden jan 2013
- Samboer til mann (71) med KOLS 
9. Kvinne (58) som er multimorbid, bevegelseshemmet og har dårlig hørsel. 
Har hatt alarm siden okt 2014.
10. Mann (84) med kognitiv svikt. Har hatt Pilly og Helsesjekk med måling 
av vekt siden sep 2014
11. Mann (58) med Alzheimer. Har hatt alarm og Pilly siden juli 2014
- Ektefelle til mann (58) med Alzheimer

Brukere er jevnt fordelt på de fire bydelene og strategisk utvalgt med tanke på 
å oppnå mest mulig variasjon i kjønn, bosituasjon (enslig eller samboende), 
funksjonsnivå, diagnose, helsetilstand, alder og tildelt utstyr.
 
Det er seks menn og åtte kvinner mellom 30-97 år. De har medisindispenser, 
helsesjekk (spørsmål, spirometer, vekt og temperatur) og/eller trygghetsalarm 
pga.:
- Alkoholoverforbruk
- Paranoid schizofreni
- Kognitiv svikt
- Angst
- KOLS
- Psykisk utviklingshemning
- Alzheimer
- Dårlig hørsel
- Nedsatt funksjonsevne
 
I tillegg til nevnte variasjoner, er det også forskjell på brukernes livssituasjon. 
Noen har lite eller ingen kontakt med familie og/eller venner, andre er stort sett 
aldri alene. Noen har hjem som er preget av økonomisk stabilitet og orden, 
mens andre bor mer beskjedent og uorganisert.

Det er også noen av brukerne som mottar trening gjennom 
hverdagsrehabilitering (også kalt hverdagsmestring) fra hjemmetjenesten.



16

TrYggHeTSFØLeLSe

meSTrIngSFØLeLSe

mOTIVASJOn

KOnTrOLL OVer 
egen HeLSe

AKTIVITeTSnIVÅ

TrIVSeL

STØrreLSer



17

STØrreLSer 
Velferdsteknologi som samlebegrep dekker mange ulike teknologier 
(Helsedirektoratet, 2012). Sintef definerer velferdsteknologi som: 
“teknologisk assistanse der velferd leveres gjennom teknologi som 
brukes av og understøtter brukeren, i ulikt samspill mellom kommune 
eller pårørende. Velferdsteknologi er spesielt rettet mot eldre mennesker, 
personer med kroniske sykdommer eller personer med funksjonsnedsettelse 
i ulike former og grader” (2014). 

Velferdsteknologi har dermed som mål å levere velferd, og det er i denne 
undersøkelsen sett på hvordan følgende teknologier bidrar til velferd hos 
brukerne:
- Medisindispenseren Pilly
- Helsesjekk på nettbrett med spørsmål, spirometer,           
 vekt, temperaturmåler og pulsoksimeter 
- Mobil trygghetsalarm

Velferd er i denne undersøkelsen sett på gjennom størrelser som 
prosjektet antar at teknologien skal ha en påvirkning på:
- Trygghetsfølelse
- Trivsel
- Mestringsfølelse
- Motivasjon
- Kontroll over egen helse
- Aktivitetsnivå 

I tillegg til disse størrelsene er det gjort ytterligere observasjoner som 
beskrives i eget avsnitt. 
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Trygghetsfølelse
Vi ønsker å vurdere opplevd følelse av trygghet som følge av 
velferdsteknologi. Underliggende temaer som kom opp under intervjuene 
er nærvær og fravær av angst, stress og utrygghet.

Flere av respondentene beskriver at velferdsteknologien har redusert 
stressnivået knyttet til egen helsetilstand, noe som gjør at de føler seg 
tryggere. Den økte trygghetsfølelsen gjelder også for de pårørende.
Dette gjelder: 
- Muligheten for å måle egne verdier gjennom 
   helsesjekk og oppleve at tilstanden er stabil. 
- Å vite at man får medisinene sine til riktig tid, 
   uavhengig av forsinkelser i hjemmetjenesten.
- Å vite at noen følger med på hvordan de har 
   det og tar kontakt dersom det er noe. 

“Veldig praktisk for meg for jeg 
føler meg trygg, at jeg ikke renner 
ned dørene på sykehuset, at jeg 
kan lese selv.”
Kvinne (67) med Helsesjekk, KOLS

“Så var det den gangen jeg sto i 
gangen og tok av meg yttertøyet, 
da pep det igjen. Hvis det skal være 
sånn, da vil jeg ikke ha det.”
Kvinne (93) om å ufrivillig aktivere trygghetsalarmen

Når teknologien ikke virker som den er effekten motsatt og den skaper mer 
stress og angst. Et eksempel er trygghetsalarmen som ikke fungerte optimalt 
hos flere av brukerne. Selv om de følte seg ivaretatt med hensyn til oppfølging 
av problemet, og hadde tro på at alarmen vil være til nytte i fremtiden, så 
skapte den usikkerhet hos brukerne.

”Det betyr jo at jeg kan se 
kroppen fungerer. I går var 
blåsingen forferdelig lav. Da 
ringte Mads og da sa jeg  
- Jeg lever. Da lo han.” 
Kvinne (67) med KOLS og Helsesjekk om trygghetsalarmer

“(Helsesjekk) har vært så bra! Nå 
18.okt, ringte Daniel, han hørte jeg 
var dårlig. I løpet av en halvtime var 
han her, målingene var så lave. Ble 
lagt inn på sykehuset. Jeg har følt meg 
utrolig trygg hele tiden. Føler meg 
veldig ivaretatt.”
Kvinne (67) med KOLS og Helsesjekk om trygghetsalarmer

Kone til mann med KOLS

“Jeg synes det er kjempefint. Blir 
beroliget av at de (hjemmetjenesten) 
leser av målingene hele tiden.” 
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“Pilly sender IKKE beskjed til 
kona sin telefon. Den skal egentlig 
gjøre det.”
Mann (58) med Alzheimer, bruker alarm og Pilly

“Jeg prøvde å ringe til ‘alarm’-
telefonen, men da kom det bare 
‘nummeret du ringer er ikke i bruk’. 
Dette har skjedd mange ganger! 
Heldigvis hadde han egen personlig 
telefon som jeg ringte til. Han sto helt 
alene og frøs.”
Kone til mann (58) med Alzheimer, bruker alarm og Pilly

“Noen ganger glemmer jeg å ta 
målingene, for jeg må hoste opp alt 
og ta medisiner. De ringer ikke opp 
hvis jeg har glemt å ta? Det er litt 
rart, men det gjør jo ikke noe.”
Kvinne (67) med KOLS og Helsesjekk

“Telefonen går veldig fort tom for 
batteri. Noen ganger skrur den seg 
bare plutselig av. Og han kan jo ikke 
skru den på igjen. Jeg føler meg ikke 
trygg med dette.” 
Kone til mann (58) med alzheimer, med trygghetsalarm og Pilly

Pilly
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“Brukte Pilly noen dager. Det var 
noe feil med boksen. Ringte etter 
hjelp men ingen svarte. Sa til 
hjemmesykepleieren at jeg ikke ville 
ha den. Det var så tungvint.”
Mann (64) med nedsatt funksjon, om å prøve Pilly

“Mamma hadde det. Men jeg 
synes det tok veldig lang tid før de 
responderte. Jeg har blitt tilbudt det. 
To ganger når jeg har vært dårlig 
har jeg rett og slett ringt 113. De kom 
på ti minutter. Jeg har ikke helt tillit 
til alarmen.”
Kvinne (KOLS, 67) om trygghetsalarmer

Ved et annet tilfelle var det feil på medisindispenseren, noe som førte til 
at brukeren ikke fikk tilgang på medisinen sin. Her var det ikke like tett 
oppfølging med hensyn til å løse problemet da det oppsto, noe som førte til 
at brukeren ikke lenger har tillit til produktet, og ikke ønsker å teste det igjen.

Tidlig erfaring med velferdsteknologi er avgjørende for innstillingen til å 
ta den i bruk.  Andres erfaringer kan også påvirke ønsket om å prøve ut 
velferdsteknologi.

Pulsoksimeter
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Kontroll over egen helse
Velferdsteknologi skal gi økt kontroll over egen helse. I VIS prosjektet søker 
man å oppnå dette gjennom å : 
- Følge eget sykdomsforløp gjennom daglige målinger
- Bli minnet på og få mulighet til å ta medisiner selv

Helsesjekk gir brukerne mulighet til å forstå egen helsetilstand og 
sykdomsutvikling, og sammenheng mellom aktiviteter, symptomer og form. 
Dette gjøres lett forståelig gjennom bruk av enkle og visuelle virkemidler i 
programvaren.

“Jeg synes det er veldig greit å ha 
kontroll på mine verdier. Da kan 
jeg se at for eksempel jeg har litt 
dårlige verdier i dag, da kan jeg ta 
det litt rolig.”
Kvinne (67) med KOLS, om Helsesjekk

“Jeg føler meg så sikker nå siden 
jeg kan se det selv. Det er veldig fint 
å sjekke. Det holder å se på det tre 
ganger om dagen synes jeg.”
Kvinne (65) med KOLS, om Helsesjekk

Trygghetsalarm

“Jeg er blitt mye sikrere på meg selv. 
Nå ser jeg på målingene og kobler av, 
slipper å tenke på det hele tiden. Jeg 
har gått med veldig mye angst før.” 
Kvinne (65) med Helsesjekk, KOLS
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“Har skrevet inn alle målingene i en 
bok. Rett og slett for å ha litt oversikt 
over hva jeg driver med. Kan ikke se 
historikken på iPaden. Kan ikke sånt, 
jeg, teknologiting.”

“Nå kan jeg ta medisinene 
når jeg vil, er ikke avhengig 
av å vente på noen.” 

“Nå har jeg mer kontroll, jeg vet 
når medisinene kommer. Jeg 
liker å ha den.”
 Kvinne (39) med paranoid schizofreni, om Pilly

Kvinne (87) med funksjonsnedsettelse og mye angst, om å bruke Pilly

Kvinne (67) med KOLS, om Helsesjekk

Mann (70) med KOLS, om å bruke Helsesjekk

“Hvis du ikke har Helsesjekk går du til 
kontroll kanskje en gang i halvåret og 
da sitter du jo der i mellomtiden uten å 
vite noe.” 

Forståelsen av og innsikt i egen helsetilstand gjør det lettere å kommunisere 
med andre om egen sykdom og dagsform. Dette gjelder hjemmetjenesten, 
men også helsepersonell ved en evt. innleggelse, eller fastlegebesøk og i 
samtaler med pårørende.

Helsesjekk gjør at brukeren kan legge opp dagen ut fra sine målinger. På 
samme måte gir Pilly også muligheten for brukerne til å legge opp dagen din 
uten å være avhengig av besøk fra hjemmesykepleien. Vi ser at dette gir en 
økt følelse av frihet. 

“Nå kan jeg gå ut når jeg vil, før 
måtte jeg vente på sykepleier.” 
Kvinne (39) med paranoid schizofreni, bruker Pilly
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mestringsfølelse
I VIS prosjektet er det en sentral målsetting at brukerne skal kunne mestre 
sin egen hverdag. Flere av bydelene har eller er i ferd med å innføre 
hverdagsrehabilitering  (hverdagsmestring). Gjennom intensiv opptrening får 
brukerne støtte til å kunne mestre hverdagslige aktiviteter.
Innføring av velferdsteknologi skal støtte arbeidet med hverdagsmestring. 

”Jeg er elektro- og maskiningeniør. 
Har gamle kunster inne. Derfor 
har jeg nok klart den greia (Pilly). 
Jeg synes det er morsomt å få en 
slik å fikle med. Da jeg ble lagt inn 
på Ullevål skulle alle komme å 
”klø” på den. Men jeg sa at jeg kan 
undervise dem.” 
Mann (84) om Pilly, har kognitiv svikt. 

”Før Pilly kom de innom hver dag 
først, for da tok jeg medisinene i 
samarbeid med de, da følte de seg 
trygge på at jeg har tatt de. Men 
Heidi sa at jeg var så flink og hun 
spurte om jeg ville være med på 
prosjektet – du er så flink, og du tar 
ansvar. Og det har jeg jo bevist!” 
Kvinne (30) psykisk utviklingshemmet, om Pilly 

Det er et ønske om å gi brukerne styrket mestringsfølelse ved:

-       påminnelse og tilgang til medisiner med Pilly som         
         gjør de mindre avhengig av hjemmesykepleien 
         for medisinering.
-       trygghetsalarmen gir trygghet i aktivitet inne og ute 
        ved at hjelp kan påkalles dersom uhellet er ute.
-       daglig helsesjekk gir oversikt over og kunnskap 
        om egen helsetilstand 

Gjennom intervjuene ser vi at teknologien gir styrket mestringsfølelse hos 
enkelte av respondentene. Det å kunne klare seg selv i hverdagen og 
kunne mer om eget sykdomsbilde, kunne lese målinger og vite hva de betyr 
er en del av årsaken til dette. 
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”Hadde med meg boken (hun har 
ført målinger inn i notatbok for 
å følge utviklingen) da jeg var 
innlagt på sykehjem, sånn at de 
kunne se. Jeg er veldig stolt av 
denne her (Helsesjekk). Jeg er stolt 
av å være inne i et system. At jeg får 
være med å bli tatt vare på. Noe i 
den duren.” 
Kvinne (67) med Helsesjekk, KOLS

Andre begrunner styrket mestringsfølelse med ”følelsen av å være med på 
noe nytt”. Det å være utvalgt til et prosjekt, og få opplæring til å mestre noe 
som ikke alle andre kjenner til har betydning for mestringsfølelsen.

Pilly
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motivasjon 
Det har vært interessant å undersøke om velferdsteknologi og effekt knyttet 
til økt kontroll over egen helse, trygghets- og mestringsfølelse, også kan 
påvirke den enkeltes motivasjon. Det kan være motivasjon til å leve et 
sunnere liv, være i fysisk aktivitet, dyrke sosiale relasjoner og/eller være i 
stand til å håndtere daglige gjøremål selv.
 
Gjennom intervjuene ser vi at motivasjon er en underliggende faktor som 
preges av den enkelte persons livssituasjon, erfaringer og personlighet. Det 
er vanskelig å måle motivasjon før og etter bruk av velferdsteknologi, og 
også å kunne knytte endring i motivasjon direkte til teknologien. I intervjuene 
ble motivasjon diskutert generelt, ikke knyttet spesifikt til velferdsteknologi. 

“Nå har jeg begynte å trene skikkelig. 
Jeg har syklet i hele dag. Det er 
veldig bra for meg å være fysisk.”
Mann (58) med alzheimer, har tryggetsalarm og Pilly

“Nå har jeg begynt veldig sånn 
at OK, nå har jeg en såkalt skjult 
sykdom, men jeg prøver å se 
ordentlig ut, tar sminke på øynene, 
børster håret – motiverer meg til å 
holde meg oppe. Noen ganger setter 
man seg ned og griner, for man 
føler seg alene.”
Kvinne (67) med KOLS og Helsesjekk

“Han har kuttet fra 40 til 2 “sigg” 
om dagen. Og da søsteren og 
mannen kom til byen på besøk 
- da visste han at han måtte være 
oppe lenger. Da gikk han frem og 
tilbake i stuen for å trene, så han 
kunne bli litt mer aktiv.”
Samboer til mann (71) med KOLS og Helsesjekk

Dette er en størrelse som også ble diskutert med de ansatte, for å få å gi en 
kontekst til brukernes utsagn. I samtaler med de ansatte er det interessant å 
diskutere brukernes motivasjon å klare seg selv og forventninger til å få hjelp. 
Her kan man undersøke forskjeller fra eksisterende brukere som er vant med 
å få mye hjelp til nye brukere som har en annen forventning og er lettere å 
motivere. 

“Jeg vil gjerne klare meg selv.” 
 Kvinne (39) med paranoid schizofreni, om Pilly

“Jeg har hjemmehjelp og 
hjemmesykepleier som tar på meg 
strømper hver dag og gir meg piller 
annenhver uke. Jeg opplever at 
det går greit. Mange spør om de 
skal lage mat til meg, men det vil 
jeg helst lage selv. Jeg vil være i 
bevegelse!” 
Kvinne (65) med Helsesjekk, KOLS
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 ”Har ikke endret seg – jeg gjør 
akkurat det samme som før. Jeg 
er ikke ute. Barna kjører meg en 
tur, men jeg vil helst være hjemme. 
Orker ikke så mye prat. Har masse 
gamle bøker som jeg holder på å 
ordne.” 

Aktivitetsnivå
Bruken av velferdsteknologi har potensiale for å medvirke til høyere 
aktivitetsnivå ved å gi økt selvstendighet og frihet til å tilbringe tid utenfor 
hjemmet. Pilly gjør at brukeren ikke er avhengig av å være hjemme for å 
vente på medisinering med hjelp av hjemmetjenesten, mobil trygghetsalarm 
kan gi følelsen av økt trygghet når man ferdes ute for bruker og pårørende, 
og helsesjekk kan gi følelsen av kontroll over egen tilstand og dermed også 
mot til å være i fysisk aktivitet og bevege seg utenfor hjemmet.

Med aktivitetsnivå menes her:
- Fysiske aktiviteter slik som turgåing og mosjonering. 
- Sosiale og kulturelle aktiviteter med familie og             
  venner, slik som middagsbesøk, kafé og kino.
- Praktiske gjøremål utenfor hjemmet, som for             
  eksempel å handle mat og andre varer.
- Daglige praktiske gjøremål i hjemmet, som for          
  eksempel matlaging, hente posten, husarbeid 
  og rengjøring. 
 
Noen av respondentene anser det som tryggere å gå ut av hjemmet nå, 
fordi de:
- Vet de kan aktivere alarmen og få hjelp dersom 
  noe skulle skje
- Har foretatt målinger som viser en stabil helsetilstand
- De har mulighet til å ta med seg medisinene sine

”Det betyr mye at jeg kan ta 
med meg alarmen når jeg er 
ute. Det betyr alt. Fordi jeg vet 
jeg kan trykke på den.” 

 Kvinne (39) med paranoid schizofreni, om Pilly

”Før var jeg reddere, jeg 
ville ikke gå ut så mye.”

Kvinne (58) som er flermedisinsk pasient og har trygghetsalarm

Kvinne (67) med KOLS og Helsesjekk

Likevel ser vi at dette i liten grad påvirker det faktiske aktivitetsnivået i dag. 
Respondentene forteller at hverdagen tilbringes for det meste hjemme og 
preges av aktiviteter som fjernsynstitting, spille dataspill, strikking, håndarbeid, 
lesing og kryssord. Hos samtlige respondenter er det tydelig å se hvor i 
hjemmet de har ”sin base”. Dette er gjerne en god stol eller et hjørne i sofaen. 
Ut i fra de tingene som er plassert ved ”basen” (fjernkontroll, blader etc) og 
grad av slitthet i stoffet, kan man se at det er en del stillesitting.
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“Han støvsuger på gefylen. 
Han ser jo ikke! Haha!” 
Kvinne (93) om sin mann (97) med manglende skarpsyn. 
De mottar praktisk bistand annenhver uke, og vasker selv 
de resterende ukene. 

Årsakene til at brukerne tilbringer mesteparten av tiden i hjemmet er 
komplekse, men det kan handle om redusert fysisk mobilitet, angst 
og manglende sosialt nettverk. For brukere med KOLS er klima også 
avgjørende da det gir pustebesvær å oppholde seg i kulde.

Velferdsteknologi gir brukerne mulighet for å bryte med tidligere 
aktivitetsmønster gjennom økt frihet. Gjennom intervjuene ser vi at steget 
til å faktisk gjøre det, vil for de fleste ta noe tid. En holdningsendring er på 
vei gjennom erkjennelsen om at ”det er faktisk mulig å gå mer ut”.

For respondentene som i tillegg til velferdsteknologi har mottatt trening 
gjennom hverdagsrehabilitering (også kalt hverdagsmestring) ser man et 
økt aktivitetsnivå når det gjelder praktiske gjøremål i hjemmet. 

Kvinne (93) med vondt i ryggen og nedsatt funksjonsevne, 
har trygghetsalarm

”Den har ikke påvirket 
hvor mye jeg går ut.” 
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Trivsel
Trivsel kan defineres som en tilfredsstillende tilstand (Fugelli et. al. 2001). 
Det er relevant å undersøke om velferdsteknologi bidrar til økt trivsel i 
hverdagen. 

Helt overordnet ser vi at velferdsteknologien reduserer stress og angst hos 
respondentene fordi:
- Det gir en sikkerhet at noen følger med på helsetilstand, medisinering og 
lokasjon
- Det er lett å tilkalle hjelp ved behov
- De selv kan følge egen helsetilstand
- De selv kan ta medisinen til riktig tid

Effekten av dette er økt trivsel og bedre livskvalitet. 

I tillegg til reduksjon av stress og angst er det andre aspekter som er sentrale 
for trivsel, slik som for eksempel sosial kontakt og omgivelser. 

”Det har endret seg veldig, for nå er 
jeg et annet menneske.” 

”Når man ser målingene er stabile, 
gir det meg trivsel. Usikkerhet gir 
stress, det slipper man med denne 
(Helsesjekk).” 

”De ringer når det er noe med 
målingene, og det er jo så koselig 
som bare det.” 

Kvinne (67) med KOLS, om Helsesjekk

Kvinne (67) med KOLS, om Helsesjekk

Mann (71) med KOLS og Helsesjekk

Kvinne (67) med KOLS og Helsesjekk om trivsel

”Dette høres jo rart ut, men ha 
det pent og ordentlig rundt seg. 
Opprettholde mest mulig av min 
gamle livsstil og komfort.”

Mann (65) med nedsatt funksjon og alkoholoverforbruk, har prøvd Pilly 

”Trivsel er viktig. Jeg trives 
egentlig veldig godt hjemme – jeg 
har en liten katt her. Jeg har hele 
tiden venner på besøk, og besøker 
naboer av og til. Det er sjelden jeg 
sitter her alene.”
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OBSerVASJOner 

Brukeropplevelse
Velferdsteknologi har som mål å levere velferd (Sintef,2014), og vi 
har i denne undersøkelsen sett på den kvalitative effekten gjennom 
forhåndsbestemte størrelser som trygghetsfølelse, trivsel, mestringsfølelse, 
motivasjon, kontroll over egen helse og aktivitetsnivå. 

Den kvalitative undersøkelsen er gjort av tjenestedesignere med 
kompetanse i å identifisere kjente og ukjente brukerbehov og analysere 
helhetlige brukeropplevelser. En brukeropplevelse kan defineres som
hele opplevelsen mennesket har av et produkt eller en tjeneste 
(Garrett 2011). Denne tilnærmingen gir oss observasjoner utover de 
forhåndsbestemte størrelsene og tilrettelegger for et bredt bilde av nytte.

Ved å tilbringe tid med respondenten i eget hjem, og føre intervjuet som en 
uformell samtale om hvem de er, hvordan de tilbringer hverdagen og hva
som er viktig for dem – får tjenestedesignerne et helhetlig bilde av hvilken 
rolle velferdsteknologien har i deres liv. Det å inkludere kontekst og ‘usynlig’ 
elementer skiller tjenestedesign fra det som blir sett på som tradisjonell,
brukersentrert interaksjonsdesign (Polaine et al. 2013). Med denne 
tilnærmingen er det ikke et mål å kunne definere på forhånd nøyaktig 
hva som vil komme ut av undersøkelsen. I tillegg til å se på de antatte 
størrelsene teknologien vil påvirke, er det også forsøkt å identifisere
andre fellestrekk og funn som er relevante for å kunne si noe om 
velferdsteknologiens effekt.
 
Fast base
Som tidligere nevnt varierer livssituasjon, personlighet og preferanser i
brukerutvalget. Felles for alle brukerne er at de tilbringer mye tid i hjemmet 
sitt. Dette kan man tydelig se ved at samtlige har en ”fast base” i hjemmet. 
Det er et eller flere steder hvor de tilbringer mye tid, og det er hovedsakelig 
knyttet til to type aktiviteter – hobby og bruk av velferdsteknologi. 

Det er enten der de ser på tv, gjør håndarbeid, leser kryssord eller spiller 
dataspill. Det er også der de gjennomfører helsesjekk og har utstyret liggende.
Eksempler er:
- ved kjøkkenbordet
- i sofaen
- i en godstol i stuen
- ved datamaskin på arbeidsværelse
 
Knyttes til identitet
Det at velferdsteknologien benyttes ved og har sin plass på brukernes ”faste 
base” er interessant i seg selv og forteller at det er en like stor integrert 
del av hverdagen som de aktivitetene de bruker mesteparten av sin tid 
på (tv, håndarbeid, lesing og dataspill). En bruker har små tepper under 
fjernkontrollen, barbermaskinen og Pilly på stuebordet foran tv’en. Her har han 
sin faste plass hvor han også broderer bunader og titter ut på parken og de 
som går forbi.
 
Det er helt tydelig at samtlige brukere er tett knyttet til sin Pilly, nettbrett med 
Helsesjekk eller alarm. Gjennom intervjuene ser vi at de har blitt til verdsatte 
bruksgjenstander. Det er personlige eiendeler de alltid har hos deg – ting de 
trenger for å klare seg i hverdagen. Velferdsteknologien blir en del av deres 
identitet og kommer hermed inn i samme kategori som mobiltelefonen. Det er 
enn bare ”teknologi” – det er hverdagsverktøy som gir frihet og trygghet og blir 
som ”livstilbehør”. En bruker har strikket en egen veske til sin Pilly og kaller 
den for ”sin beste venn”.

Det er nesten som en ”forlengelse” av en selv og faktisk noe man er avhengig 
av. Dette kan både være pga den frihet, mestring og kontroll som den gir 
de og/eller fordi de benytter det så ofte og alltid har det med seg. Vi ser at 
flere bruker teknologien til mer enn den er tiltenkt – Pilly fungerer f.eks. som 
vekkerklokke for flere. Nettbrett med Helsesjekk har derimot kun denne enkelte 
funksjon for de fleste. De bruker ikke nettbrettet til andre ting, da de mener det 
er for komplisert for de. Helsesjekk derimot er oversiktlig og enkelt å bruke. 
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Alarmen bæres på armen eller rundt halsen. Brukerne griper etter den med 
vante bevegelser under intervjuet og beskriver at de har vennet seg til å 
bære den.

Kartlegging
Brukerne befinner seg som tidligere nevnt i forskjellige livssituasjoner 
(sivilstatus, kontakt med venner/familie, økonomisk situasjon og hjemmets 
tilstand). Den kvalitative nytten av velferdsteknologien ser ikke ut til å variere 
med disse forskjellene. En ressurssterk KOLS pasient som følges tett opp 
av sine barn finner f.eks. like mye trygghet i Helsesjekk som en bruker med 
angst, som bor noe kaotisk og har lite kontakt med familien, finner i Pilly.

For at bydelene skal få effekt ut av velferdsteknologi, blir 
kartleggingsprosessen svært viktig fremover. Det må arbeides videre på 
å involvere søknadskontorene, fastleger og pårørende for å utvikle måter 
å identifisere nye brukere som kan ha nytte av velferdsteknologi. Det 
anbefales å teste ut bredt for å se om det fungerer. Velferdsteknolgi bør 
være et lavterskel tilbud nye og eksisterende brukere enkelt kan prøves ut, 
og leveres tilbake dersom det ikke passer for de. Behov for sosial kontakt vil 
være sentralt å vurdere.

Utstyr samlet på kjøkkenet Egenlaget veske til Pilly

Pilly
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TemAer

VeLFerDSTeKnOLOgI

HOLDnIng HOS AnSATTe

AnSATTe Om BruKereS 
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DeT STOre BILDeT

FOrVenTnInger
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TeKnOLOgI
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TemAer 
Vi utførte semi-strukturerte intervjuer med ansatte om effekten, potensialet 
og utfordringene ved velferdsteknologi. Disse ga mange innspill som vi 
har samlet under temaer. Hvert tema er identifisert ut i fra diskusjoner 
med de ansatte, hvor de beskriver hva de er opptatt av i forhold til 
velferdsteknologien. Disse formulerte temaene indikerer interessante 
pekepinner for videre forskning. På de neste sidene utdypes hvert tema 
med beskrivelser og utvalgte sitater.

Velferdsteknologi
Ansatte som har erfart at velferdsteknologien har hatt en positiv effekt på 
brukernes liv, forteller om disse erfaringene som historier. Historiene blir så 
gjenfortalt av andre ansatte og nettopp disse historiene blir i seg et viktig 
positivt vitnesbyrd for teknologien. Andre ansatte er skeptiske, og flere 
nevner i den forbindelse at brukere som har et stort behov for menneskelig 
kontakt kan risikere å miste kontakten de har med hjemmetjenesten i dag, 
dersom de får velferdsteknologi. 

”Etter å ha jobbet så mange år har jeg sett at pasientene har et stort 
behov for kontakt. Noen har veldig få rundt seg, og da er det et stort 
behov for kontakt. Den boksen (pilly) gir ikke nærhet.” (…) ”Men det 
(velferdsteknologi) er veldig bra for mange.” - Mann, Sykepleier (2)

”Jeg tenker først og fremst at det er en ekstra sikkerhet for bruker”
- Kvinne, Ergoterapaut (2)

”Første tanken min er at det er litt halleluja. Mest hos lederne.”
- Mann, Fysioterapeut

”Cathrine fortalte at det var en som hadde fått Pilly, så hun trenger ikke at 
hjemmesykepleier lenger. Så nå går hun ut og er med venninner. Vil ut og 
klare seg selv.” - Kvinne, Fagkonsulent

”Jeg tenker det er fremtiden, rett og slett. Sånn vil det bli fremover.” - Kvinne, 
Fagkonsulent

”Jeg var litt skeptisk i starten, men det har virkelig åpnet øynene mine.”
- Kvinne, Hjelpepleier

”Vi har et tilfelle med en dame som har begynt med Pilly. Før var det veldig 
uregelmessig når hun fikk pillen, men hun fikk den hver dag. Alt fra 8 til 12 om 
morgen. Når hun fikk Pilly, mener hun at hun har fått bedre liv, mindre trøtt, 
avlyst handling, skal handle selv nå. Går ut – noe hun ikke har gjort på en 
stund. Er mindre sliten nå når hun får piller til riktig tid. Hvis det skyldes Pilly, er 
det veldig fantastisk.”  
- Mann, Hjelpepleier

”Pilly er veldig flott,  en hjelp til brukerne. Et eksempel er parkinsons pasienter 
som må ha medisiner mange ganger i løpet av døgnet. Det er også til stor 
nytte for glemske pasienter, som vi tidligere vi måtte besøke flere ganger og 
ringe for å minne om medisiner. Det er også en trygghet for de pårørende, de 
kan slappe mer av.”  - Mann, Sykepleier (2)

Holdning hos ansatte
Vi ser at de ansattes holdninger er viktige for innføringen av velferdsteknologi, 
i og med at de er en av nøkkelaktørene nettopp i innføringen, og også 
fungerer som ambassadører for teknologien. Noen av de ansatte har erfart 
utfordringer i innføringen av velferdsteknologi som er med på å påvirke deres 
holdning negativt. Noen ansatte er positive etter at de har erfart en positiv 
effekt på brukernes livskvalitet. Det er tydelig at teknologien påvirker deres 
arbeidshverdag både med tanke på oppgaver og roller, noe som kan påvirke 
den ansattes holdning positivt eller negativt.

”Det ble bestemt i fjor at kvaliteten på hjemmetjenesten skal ned. 
Hjemmetjenesten har sikkert fått dårligere kvalitet. Mer effektivitet. Hjelpe flere 
på kortere tid. ” - Mann, Sykepleier (1)
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”De er ikke pasienter men brukere, de er ikke til behandling.” 
- Mann, Sykepleier (1)

”Man ser på tiltak som gjør at hverdagen kan gå rundt for de” 
- Kvinne, Ergoterapaut (2)

”I virkeligheten kan det være at man tar bort noe, og tilfører teknologi i 
stedet.” - Kvinne, Ergoterapaut (2)

”Vi er her for å på en måte for å assistere folk til å klare seg selv. 
Fysioterapeuter kan dette, men kan være motsatt. Avhengig av ting. Sånn 
kan det også bli med velferdsteknologi. At vi dytter på ting som de kanskje 
lenger fremme i tid kunne klart seg uten. (…) Det er en bruker som tar 
multidose – han klarte å ta det selv om han har hatt slag. Bedre at han 
gjør det i stedet for å få en teknisk duppeditt som kan ryke innimellom. De 
grensene med om man skal bruke velferdsteknologi kan være vanskelige. 
Redd for at vi skal bli for positive og få for mye av det, når man egentlig kan 
klare seg bedre uten. ” - Mann, Fysioterapeut

 ”Utgangspunktet er at bruker har ansvar for seg selv. Punktum. Er det noe 
jeg kan bidra til for at brukeren skal få det bedre? De har ansvar for sine 
”vondter”, helse osv. Punktum. Så kan vi hjelpe der det er behov. Jeg dytter 
alltid ansvaret over på brukeren.” 
- Mann, Fysioterapeut

”Det er spennende (hverdagsrehabilitering). Overrasket over effekten av 
det, større enn jeg trodde. Vet ikke helt hvorfor ennå.”
- Mann, Fysioterapeut

” Brukerne er vanlige folk som deg og meg, og hvor mye ansvar tar vi 
egentlig for egen helse?” - Kvinne, Hjelpepleier

”Det er ikke alltid et mål å spare penger, heller å heve velferd hos pasientene.” 
- Kvinne, Hjelpepleier

”Vurderinger om Pilly kan være utfordrende, du kan være på et nivå som tilsier 
at du kan ha det, men det er ikke alltid det er det beste for deg. En som jeg 
skulle vurdere Pilly til sa ” ikke ta fra meg det (besøket fra hjemmesykepleien).” 
- Kvinne, Ergoterapaut (2)

” Det heter ikke nødvendig hjelp lenger, men verdig hjelp.” 
-Kvinne, Fagkonsulent

”Mange ensomme setter pris på kontakten, som kanskje faller bort med 
velferdsteknologi.” - Kvinne, Ergoterapaut (1)

”Før var flere folk på institusjon. Med ny teknologi kan du styre et helt hjem 
bare du kan bevege litt på hodet. Det er et annet fokus på mennesket nå. Man 
tar ikke med en pasient på kaffe på løkka lengre. De er kommunale venner.” - 
Kvinne, Hjelpepleier

Ansatte om brukers holdninger
De ansatte beskriver at de opplever brukernes grad av motivasjon som en 
avgjørende faktor for hvor stor effekt velferdsteknologien får i deres liv.

”Mange har liksom den tanken at de skulle ønske å klare seg selv, men klarer 
det ikke. Mens noen er negative og bare vil ende livet sitt. Har litt å si hvor mye 
kontakt de har med familien, hvor mye glede de har. Vi burde kanskje hatt en 
psykolog. Noen får jo medisiner mot depresjon, men det er ikke nok. Andre er 
veldig takknemlig at de får hjelp.” - Mann, Hjelpepleier

”Noen er kjempemotiverte, andre må man bruke mye på samtale og motivere. 
I denne bydelen er det mange rusmisbrukere som det er utfordrerne å jobbe 
med og motivere. Mange sier at de ønsker en endring, men når det kommer til 
stykket er det kanskje ikke så interessant likevel.” - Kvinne, Ergoterapaut (1)
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”Brukerne legger fort ansvaret over på ”oss”. Teamet må ringe forskjellige 
instanser, pårørende, nav sosial, fontenehuset osv. Brukerne tar lite 
initiativ selv. Noen sier nei når de hører at de må gjøre noe selv.”  - Kvinne, 
Ergoterapaut (1)

”Noen er veldig motiverte, men mange eldre er ikke motiverte nok i 
utgangspunktet. Det er god del av dem som helst vil at andre skal gjøre 
mest mulig. Grunnen til det kan være engstelse, men det kan også være 
at de har satt seg litt til. Enklest å få det til er når man går tidlig inn, hvis 
man går inn for å ta vekk ting er det vanskelig for dem å gi slipp.” - Kvinne, 
Ergoterapaut (2)

”Noen pårørende er skeptiske, men mange er villige til å prøve over et par 
dager. Det blir de lettet over, slik at de ikke blir ”stuck” med det hvis det ikke 
blir bra.” - Kvinne, Ergoterapaut (2)

”Mange har ønske og motivasjon om å bli bedre, noen har kanskje ønske 
men ikke motivasjon, så har du de få som ikke har noe ønske.” - Mann, 
Fysioterapeut

Forventninger
De ansatte beskriver at flere av brukerne og de pårørende har urealistisk 
høye forventninger til hjemmetjenesten.

”Noen brukere kan bli sure og irriterte av å måtte gjøre ting selv.” - Kvinne, 
Ergoterapaut (1)

”Mange ser for seg for eksempel at når de får fysioterapeut da får de 
massasje.” - Kvinne, Ergoterapaut (1)

”I noen brukergrupper har den holdningen at man skal ligge seg frisk.” - Kvinne, 
Ergoterapaut (1)

”Det er ikke alltid det faller i god jord for pårørende å bli bedt om å kjøre og 
hente.” - Kvinne, Ergoterapaut (1)

”Brukene har en forventning om at alt skal være gratis og at hjemmetjenesten 
alltid skal stille opp.” - Kvinne, Hjelpepleier

Det store bildet
Flere beskriver at holdningsendringen til velferdsteknologi blant de ansatte 
er noe som vil skje over tid. For noen kan det være krevende å gi rom til noe 
nytt i en stresset arbeidshverdag, noe som kan føre en negativ holdning. En 
helsearbeider peker på de uengasjerte ansatte som fremtidens utfordring.

”Holdningsendringer er ikke gjort over natten, det trengs tid til å forandre 
holdninger. Ikke alle er like engasjert, mange ufaglærte. Dette er utfordringer 
for fremtiden. Uengasjerte gjør bare det som står på listen sin, de ser ikke det 
større bilde. ” 
- Kvinne, Ergoterapaut (1)

”Det har tatt litt tid å endre mitt syn på at eldre som skal ha mye hjelp kan 
gjøre mer selv. Jeg har også begynt å tenke økonomi. Man ser så godt 
ringvirkningene – at det kan gå ut over andre (hvis man setter inn mye innsats 
på en person går det utover andre). Innsats og effekt – man har ikke ressurser 
til å gå inn på alle.” - Kvinne, Ergoterapaut (2)

”Mange er skeptiske, det å utfordrende få noe nytt inn i en stresset hverdag.”  - 
Mann, Sykepleier (2) om de andre ansattes holdning til velferdsteknologi

”Det er en stor investering, men jeg tror man kommer til å tjene masse på det. 
Det snakkes masse om økonomi, men det å være selvstendig! Hørt om folk 
som ringer og har ventet lenge på hjemmetjenesten for de skal på eldretreff. 
Kan skje at noen bare går, så får de ikke nødvendig medisin.” - Kvinne, 
Fagkonsulent
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Status i dag
Flere av de ansatte peker på behovet for å kutte i kostnader, samtidig som 
noen påpeker at det ikke er mulig å tilby brukerne det de har behov i dag. 
På samme tid beskriver de at et skifte i fokus har funnet sted – fra å hjelpe 
til å ansvarliggjøre brukerne mer.

”Det er viktig med tilrettelegging i hjemmet grunnet press om å skrive ut 
fort.” - Kvinne, Ergoterapaut (1)

”Om vi kan gi alle det  tilbudet de har behov for? NEI.” 
- Kvinne, Fagkonsulent

”Hva vi trenger mer av? Vi trenger vel penger alltid, men hovedvekt er type 
plasser. Vi kunne trenge egne ruskollektiv. Demenskollektiv. (…) På sikt vil 
man tjene på dette.” 
- Kvinne, Fagkonsulent

”Det er litt allright å komme til sykehuset og fortelle dem hva de kan 
forvente av tilbud. Avklare forventninger. Det har vært problemet nå når 
vi ikke har vært på sykehus. Udelt positivt å besøke sykehuset.” - Kvinne, 
Fagkonsulent

”Er ikke alltid vi kan komme til samme tid. Trangt med tid. Noen ganger kan 
det være stressende. Vi blir jo forsinket. Noen må for eksempel ha hjelp kl. 
11 – det er viktig at det er da. (…) Hvis man ikke kommer tidsnok, blir også 
de stresset.” - Mann, Hjelpepleier

”Vi har jo vært veldig styrt av det å hjelpe, men nå ansvarliggjøres folk mer. 
Vi setter ofte inn for mye i starten, så går bare vedtaket uten å bli revurdert. 
Hjemmetjenesten bestiller revurderinger. Ganske skjerpet nå altså. Vi skal jo 
kutte mye til neste år.” - Kvinne, Fagkonsulent

”Det er ikke alltid samsvar mellom det sykehuset sier og hvordan vi kjenner 
bruker fra før, boligen osv.” - Kvinne, Fagkonsulent

Teknologi
De ansattes holdninger til velferdsteknologi speiler seg i deres utsagn om 
hvordan brukerne forholder seg til teknologien. Noen av de skeptiske ansatte 
beskriver velferdsteknologien som vanskelige, pipende duppeditter. Andre 
er overrasket og imponert over brukernes vilje og motivasjon til å ta i bruk 
noe nytt. Det tyder på at det kan være en sammenheng mellom de ansattes 
holdning og deres erfaringer av hvilken effekt velferdsteknologien har i 
brukernes hverdag.

”Mange eldre har angst for tekniske duppeditter.” 
- Kvinne, Ergoterapaut (1)

” Alt som er nytt er det mye styr på, så gjør du det automatisk. Ingen er 
motstander av teknologien, de klager heller over opplæringen, men det er 
mulig det er mangel på selvlæring.” 
- Kvinne, Hjelpepleier

”Mange brukere synes det er kult å få være med. At de ikke er en glemt 
generasjon. At de får være med på noe nytt.” 
- Mann, Hjelpepleier

”Jeg er litt imponert over de eldre som på en måte er en eldre generasjon, alt 
som er over 70. De er ikke vant til ny teknologi. Du kommer inn i leiligheten 
fra 60-tallet, da tenker man at når de får noe så avansert og tar det i mot og er 
kjempeglad og lurer på hvordan det virker, da blir man glad. Man tenker ofte 
at de er for gamle og vil ikke lære noe nytt, men så vil de, da overrasker de!” - 
Mann, Hjelpepleier

”Det er vanskelig med ny teknologi (…) Teknologiske ting som piper.” - Mann, 
Sykepleier (1)
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”Det er mange brukere jeg har tenkt at det ikke kommer til å fungere for, 
som det ikke fungere for. Men det er verdt å prøve.” - Mann, Sykepleier (1)

”Utfordringen med å bruke velferdsteknologi, å finne brukere som kan ha 
nytte av det. Vi har hatt brukere som vi tenkte aldri kunne bruke teknologi, 
men så ha det gått bra.” - Mann, Sykepleier (1)

”Noen brukere forstår ikke hvorfor det piper. Hvis det blir noe feil, ‘oi, ut på 
verandaen liksom’ .”  - Kvinne, Sykepleier

“Hva er velferdsteknologi for meg? Jahh, si det? Egentlig ikke så mye. 
Duppeditter.” - Mann, Fysioterapeut

usynlige tjenester
Flere ansatte beskriver at de har utført ekstratjenester for brukere, særlig i 
de tilfellene hvor tjenestene svikter. Noen har handlet eller laget mat, andre 
har sanert leiligheter for veggdyr. En av de ansatte påpeker at det i dag er 
mangel på kommunikasjon blant annet mellom sykehus og bestillerkontoret, 
og etterlyser bedre rutiner. At det utføres usynlige tjenester kan også henge 
sammen med at flere ansatte har en høy grad av medmenneskelighet, noe 
som speiles i deres yrkesvalg.

”Ekstratjenester blir også utført, som å lage mat hvis vedkommende ikke 
har pårørende som gjør det. Det er store problemer med veggdyr i denne 
bydelen, teamet går ut å kjøper klær og sko og alt til pasienten.” - Kvinne, 
Ergoterapaut (1)

”Pasienter uten pårørende har ikke mat og ikke betalt strøm på flere 
måneder. De kunne hatt bedre rutiner på hva man skal gjøre i slike 
situasjoner. I dag er det dårlig kommunikasjon mellom sykehus og 
bestillerkontoret.” - Mann, Sykepleier (1)

”Lite. Skifte en lyspære. Alt av små praktiske ting. I mitt fag strekker jeg 
meg ganske langt for å få til ting. Fulgte en dame til skobutikk for å få 
spesialtilpassede sko. Eller kjøper treningsutstyr. Strekker meg langt 
innenfor faget.” - Mann, Fysioterapeut

”Vi gjør ekstra ting, primært det som de har vedtak på men noen 
ganger er det lov å bruke hodet eller hjertet. Bra med regler når 
krevende pasienter spør. Men de må ha mat. Når tjenester svikter går 
de i butikken.” - Kvinne, Hjelpepleier
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PeKePInner 
Denne kvalitative delen av prosjektet gir flere forslag til områder som 
er nyttige å inkludere i de neste stadiene av VIS prosjektet, spesielt 
rundt de områdene ved helse som det kan være vanskelig å måle, som 
mestringsfølelse og trivsel.  

Vi foreslår å fortsette å følge størrelsene: trygghetsfølelse, kontroll over 
egen helse, mestringsfølelse, motivasjon, aktivitetsnivå og trivsel.

Vi foreslår å intervjue de samme brukere og pårørende samt helsearbeidere 
såfremt det er mulig, og i tillegg legge til nye brukere, da velferdsteknologien 
stadig blir introdusert.

Vi foreslår å spørre helsearbeidere om de nå har endrede kriterier for hvem 
som velferdsteknologien kan passe for, ettersom de ser teknologien i bruk.

Teknologi gis verdi når den tas i bruk og blir tatt vare på, noe det kvalitative 
arbeidet kan ta med i evalueringen. Vår innsikt er at dette rike bildet som 
personlige intervjuer gir, danner et solid grunnlag for å identifisere både 
potensiale og fallgruver i hvordan vi kan evaluere introduksjon og bruk av 
velferdsteknologi. I tillegg gir det et fokus på at teknologien er med på å 
skape bruksmønstre og føringer i helsearbeidet. 
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Vedlegg 1: Litteraturgjennomgang: 
Implementering av velferdsteknologi i hjemmet 
Sammendrag 
Organisasjon 
Internasjonal litteratur viser at implementering av velferdsteknologi i 
hjemmet hos brukere med kroniske eller langtidsvarende tilstander kan 
bidra til å styrke forholdet mellom primær og sekundærhelsetjenesten. 
Det kan også medføre et mer informativt forhold mellom pasient og 
helsepersonell. Vi ser gjennomgående bevis i litteraturen for at 
velferdsteknologi i hjemmet bidrar til å redusere behovet for 
helsetjenester i form av nedgang i legevaktbesøk, innleggelser og 
liggedager. Martin-Lesende et al. dokumenterer dette i et randomisert 
studie utført i primærhelsetjenesten i Spania i 2013 der 
intervensjonsgruppen mottok velferdsteknologi. Dette samsvarer med 
funn av Segrelles Calvo et al. i et randomisert studie på alvorlig syke 
KOLS pasienter i 2014 i Spania. Tilsvarende observerer Polisena et al. 
en gjennomgående nedgang i legevaktbesøk og innleggelser hos KOLS 
pasienter i en meta-analyse fra 2010. Litteraturen viser også til en større 
involvering av brukeren i sitt eget sykdomsforløp, noe som kan medføre 
økt selvstendighet i hverdagslivet og økt livskvalitet. Ved implementering 
av ulike velferdsteknologiprogram i primær og sekundærhelsetjenesten 
er det avgjørende at de finansielle investeringene er etablert slik at det 
kan garanteres god opplæring av pasienter og relatert helsepersonell, 
samt robuste teknologiske løsninger. 

Pasient 
Ved implementering av innovasjon innen helse er ikke besparelse av 
ressurser nødvendigvis et hovedmål, et desto viktigere aspekt er økt 
helseeffekt. Effektene forbundet med bruk av velferdsteknologi for 
pasienter med kroniske lidelser varierer mellom studier. Effekten kan i 
tillegg være diagnosebasert. Flere studier beskriver at en større effekt 
kan detekteres hos brukere uten kognitive begrensninger. Denne 
brukergruppen ser ut til å forstå og anvende den nye teknologien godt 
og ta nytte av selvstendigheten innovasjonen medbringer, selv om en 

kombinasjon av teknologi og klassiske hjemmebesøk ville vært 
foretrukket hos mange. Brukerne rapporterte økt innblikk i egent 
sykdomsbilde, noe som gjorde det mulig for dem å ta mer ansvar for 
egen behandling. Det viktigste kravet ved implementering av 
velferdsteknologi i hjemmet er at omsorgen og behandlingen som gis er 
forenelig med hjemmetjenesten eller sykehusets prosedyrer og krav til 
kvalitet. Velferdsteknologi har begrenset økning i klinisk effekt, men 
viktigere, er det ikke dokumentert noe redusert klinisk effekt blant 
brukerne. Ingen av studiene viser statistisk signifikans mellom økt 
livskvalitet og velferdsteknologi. Flere av studiene har imidlertid funnet at 
teknologien er med på å holde en konstant livskvalitet hos 
brukergrupper som generelt blir dårligere med tiden. 

Økonomi 
I flere artikler ble det konkludert at telemedisin er et gjennomførbart 
behandlingsalternativ med signifikativ effekt på reduksjon i mengde 
helsetjenesteforbruk. Et flertall av de internasjonale studiene inkludert i 
denne litteraturgjennomgangen argumenterer for at implementering av 
velferdsteknologi i hjemmet til brukere med en variasjon av diagnoser vil 
føre til redusert forbruk av helsetjenester. Telemedisin kan være 
medvirkende til at sykdomsprogresjon detekteres i tidlig fase, dette kan 
resultere i færre sykehusinnleggelser. Alrajab et al. observerte en 
nedgang på 71,5% i helseforbruk i et retrospektivt kohortstudie fra 2012 
der brukerne ble tilbudt teleovervåkning. I en randomisert studie fra 
2013 av De San Miguel ble velferdsteknologi innført hos KOLS 
pasienter. Her ble det dokumentert en reduksjon på $2 931 per pasient i 
året i intervensjonsgruppen. Også et randomisert studie fra 2012 av 
Dinesen et al. viser kostnadsbesparelser på ca. 24% ved å tilby 
telerehabilitering i hjemmet hos brukere med kroniske sykdommer, 
Litteraturen som her er gjennomgått viser til at velferdsteknologi vil 
redusere behovet for helsetjenester i form av færre legevaktbesøk og 
innleggelser, men også i form av færre besøk av hjemmetjenesten på 
dagtid. Det forventes dermed en betydelig reduksjon i kostnader relatert 
til flere sterkt resurskonsumerende brukergrupper. 
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Barrierer 
To artikler i denne litteraturgjennomgangen setter spørsmålstegn ved de 
påståtte effektene av velferdsteknologi i tidligere publiserte studier. Det 
er viktig å understreke at disse evalueringene av internasjonal litteratur 
vedrørende velferdsteknologi i hjemmet, ble publisert i 2011 og i 2012. 
Mye har skjedd i ettertid. Denne typen moderne medisin er i 
oppstartsfasen i mange steder i verden og noen har kommet lengre enn 
andre, vi har enda mye å lære. Men selv om disse 
litteraturgjennomgangene ble publisert for noen år siden er budskapet 
fortsatt gyldig. Det trengs mer forskning på større pasientutvalg, 
oppfølginger som går utover bare en prosjektperiode og ikke minst mer 
diagnose og teknologispesifiserte studier. Den samfunnsøkonomiske 
effekten av telemedisin må også dokumenteres bedre og sammenlignes 
mellom flere forskjellige helsesystem i flere nasjoner. 

Metode 
Det har blitt gjort et søkt i databasene Medline, Cochrane Library, 
Pubmed og Bibsys Ask med søkeordene; home, dwell, independt, copd, 
pulmonary, lung, respiratory, telehealth, telemedicine, 
telecommunication, technology, smart, self-help, computer, monitor.  

Alle artikler publisert før 2004 er blitt ekskludert og kun artikler som er 
skrevet på norsk, dansk, svensk eller engelsk er blitt inkludert. I 
databasene ble det funnet 267 artikler ved hjelp av denne 
søkestrategien, hvorav 39 artikler er blitt inkludert på grunnlag av 
relevans i tittel og abstrakt. Etter første screening ble de 39 artiklene 
redusert med ytterligere 15 artikler på grunnlag av relevans. 24 artikler 
er inkludert i litteraturgjennomgangen. 
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Organisasjon 
Et viktig utgangspunkt når implementering av velferdsteknologi i 
hjemmet for brukere med livsstils eller andre langtidssykdommer skal 
utredes, er å se på hva slags organisatoriske forandringer det vil 
medføre i helsevesenet. En systematisk litteraturgjennomgang utført av 
Bartoli et. al i 2009 tar for seg hovedaspektene ved å følge opp brukere 
med KOLS i hjemmet ved hjelp av velferdsteknologi. (Bartoli, Zanaboni, 
Masella, & Ursini, 2009). Artikkelen omhandler hvorledes redistribuering 
av roller i helsevesenet kan føre til et mer brukersentrert nettverk. Bartoli 
et. al. redegjør for at en slik omorganisering vil kunne styrke forholdene 
mellom primær og spesialist helsetjenesten. Det vil også kunne forbedre 
sykdomsadministrasjonen mellom pasientene og hjemmetjenesten, 
samt sykdomsrelaterte problemstillinger håndtert av  sykepleiere og 
leger. Innføring av telemedisin åpner muligheter for at pasientene kan ta 
en større rolle i sitt eget sykdomsforløp på et mer informativt grunnlag. 
Velferdsteknologi i hjemmet skaper sterkere tillitsforhold mellom leger og 
sykepleiere og gir sykepleierne større behandlingsansvar. Sykepleierne 
kan da assistere og behandle pasienten i hjemmet og kun kontakte lege 
på sykehuset ved særskilte behov. Bartoli et al. understreker at denne 
forandringen i behandlingsstrategien vil føre til behov for nye juridiske og 
organisatoriske rammeverk. 

Fitzsimmons  et al. utførte et randomisert pilotstudie i Storbritannia 
under NHS (National Health Service) for å undersøke om 
implementering av velferdsteknologi for KOLS pasienter kunne redusere 
sykehusinnleggelser og legevaktbesøk, samt øke livskvaliteten for 
brukerne (Fitzsimmons, Thompson, Hawley, & Mountain, 2011). 
Erfaringer fra dette prosjektet viste at implementering av 
velferdsteknologi i hjemmet for brukere med KOLS krevde store 
forandringer i etablerte arbeidsprosesser og organisasjon. I 
oppstartsperioden ble det klart at prosjektet manglet tilfredsstillende 
finansieringer og erfaringer i forhold til installering og oppfølging av 
teknologien. Implementering av velferdsteknologi er en  utfordrerne 
prosess der initial finansiering og planlegning er avgjørende for 
innovasjonens effektivitet.   

 

Horten et al. redegjør også for noen av de samme vanskelighetene 
(Horton, 2008). I et studie utført i Storbritannia ble konsultasjoner med 
en fokusgruppe bestående av et hjemmeteam samt seks ”case studies” 
benyttet for å analysere implikasjonene ved innføring av 
velferdsteknologi i hjemmet. Intervjuene avdekket at teknologien måtte 
forbedres og bli mer robust og pålitelig ettersom både helsepersonell og 
pasienter opplevde vansker i håndteringen. Pasientene som ble 
inkludert i studien var direkte overført fra sykehuset for å ta del i 
prosjektet, i den sammenheng rapporterte fokusgruppen at det forventes 
et bedre resultat dersom pasientgruppen hadde kommet fra  
hjemmetjenesten. Implementering av velferdsteknologi  kan danne en ny 
rolle for hjemmetjenesten og dermed styrke forholdet til 
spesialisthelsetjenesten. Helsetilbudet kan på denne måten bli mer 
personalisert og fleksibelt. Dette vil kreve omfattende forandringer i den 
organisatoriske strukturen i hjemmetjenesten der helsepersonell og 
brukere må lære av hverandre. For å oppnå et slikt samarbeid 
understreker Horton et al. viktigheten ved god opplæring av 
helsepersonell for å overkomme mangel på kunnskap og skape trygghet 
i forhold til telemedisin.  

Den organisatoriske effekten av velferdsteknologi i hjemmet har blitt 
dokumentert i studier gjort av Martin-Lesende et al. som omhandler 
velferdsteknologi innført i primærhelsetjenesten i Spania. (Martin-
Lesende et al., 2013). Forfatterne har målt forbruket av helsetjenester i 
en randomisert studie bestående av en intervensjonsgruppe og en 
kontrollgruppe. Det ble påvist en nedgang i antall sykehusinnleggelser 
og hjemmebesøk i intervensjonsgruppen, dog uten statistisk signifikans. 
Antall dager per innleggelse ble også redusert i intervensjonsgruppen, 
men her også uten statistisk signifikans. Både pasientene i 
kontrollgruppen og pasientene i intervensjonsgruppen hadde tilgang til 
døgnåpen telefontjeneste på sykehuset administrert av sykepleiere og 
leger. Forbruket av denne telefonhelsetjenesten var større i 
intervensjonsgruppen sammenlignet med kontrollgruppen, hvorav denne 
variabelen viste statistisk signifikans. Dette kan bety at ved å detektere 
problemområder i tidlige stadier er det mulig å forhindre at det oppstår 
utfordringer som krever flere hjemmebesøk eller til og med 
sykehusinnleggelser. I denne studien ble telemedisin innført i 
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primærhelsetjenesten, på en slik måte at teknologien ble en del av 
rutinen til brukeren. Sammenlignet med lignende tiltak i sykehusbaserte 
behandlinger er denne løsningen tenkt å ha størst effekt ettersom 
innovasjonen kan bidra til å forbedre primærhelsetjenesten.  

En meta-analyse av internasjonal litteratur utført av Polisena et al. tar 
også for seg variasjoner i innleggelser, legevaktbesøk og liggedager ved 
innføring av velferdsteknologi i hjemmet for KOLS pasienter (Polisena et 
al., 2010). Funnene som ble gjort i denne analysen viser til en 
gjennomgående nedgang i legevaktbesøk og innleggelser hos pasienter 
som benytter seg av velferdsteknologi i hjemmet, mens antall liggedager 
varierte mellom studiene. Denne metaanalysen viser også en økning i 
dødsraten for intervensjonsgruppen, men antall studier som omtalte 
dette var få og utvalget var lite. I forhold til organisasjon og 
implementering hevder forfatterne at implementering av 
velferdsteknologi i hjemmet kan være et kostbart og arbeidskrevende 
tiltak.  

Segrelles Calvo et al. et utførte randomisert kontrollert studie på eldre 
med alvorlig KOLS i Spania, der brukerne ble randomisert i en 
intervensjonsgruppe og en kontrollgruppe (Segrelles Calvo et al., 2014). 
Brukerne i intervensjonsgruppen registrerte sin egen helsetilstand daglig 
i en database som ble monitorert av et overvåkingssenter, dissonans i 
registreringene førte til utrykning. Resultatene fra denne studien 
indikerer lavere forbruk av helsetjenester når velferdsteknologi blir 
installert i hjemmet til eldre med KOLS. Reduksjonen i forbruk av 
helsetjenester besto av færre legevaktbesøk, færre innleggelser og 
kortere sykehusopphold. I denne studien ble det registrert en lavere 
dødelighetsrate blant brukere i intervensjonsgruppen. Studien viser at 
oppfølging av brukere med KOLS ved hjelp av velferdsteknologi vil gi 
den samme trygghetsfølelsen som ved daglig oppfølging av 
hjemmetjenesten.  

Brukere med KOLS trenger rehabilitering etter tilbakefall og 
sykehusinnleggelser. Dessverre er det utilstrekkelig kapasitet til å tilby 
rehabilitering til alle brukere med KOLS. Stickland et al. sammenlignet 
kvaliteten på telerehabilitering hos 147 brukere med KOLS, med en 
gruppe på 260 brukere som mottok konvensjonell rehabilitering i 

Canada (Stickland et al., 2011). Dette forsøket viste at telerehabilitering 
var et effektivt verktøy for å øke rehabiliteringskapasiteten ettersom 
brukerne opplevde bedre livskvalitet og større mestringsevne 
sammenlignet med brukerne rehabilitert med standardmetoder.  

Lignende resultater ble observert i et studie gjort av Vontetsianos et  al. i 
Hellas der en gruppe på 18 brukere ble tilbudt teleomsorg i hjemmet og 
deretter fulgt opp over en periode på ni måneder (Vontetsianos et al., 
2005). En sykepleier besøkte pasientene i deres eget hjem utstyrt med 
en bærbar datamaskin samt nødvendig medisinsk utsyr for å kunne 
måle pasientens helsetilstand. Over intervensjonsperioden på ni 
måneder ble det registrert en nedgang i forbruk av helsetjenester. Dette 
er i samsvar med resultater fra andre lignende studier. Intervensjonen 
førte også til at brukeren fikk økt kunnskap om egen diagnose og bedre 
evne til å administrere egen sykdom. Det ble registrert en nedgang i 
symptomer, færre komplikasjoner og mindre funksjonshemning, samt 
økt evne til å mestre hverdagslivet. 

Internasjonal litteratur viser at implementering av velferdsteknologi i 
hjemmet hos brukere med kroniske eller langtidsvarende tilstander kan 
bidra til å styrke forholdet mellom primær og sekundærhelsetjenesten. 
Det kan også medføre et mer informativt forhold mellom pasient og 
helsepersonell. Vi ser gjennomgående bevis i litteraturen for at 
velferdsteknologi i hjemmet bidrar til å redusere behovet for 
helsetjenester i form av nedgang i legevaktbesøk, innleggelser og 
liggedager. Litteraturen viser også til en større involvering av brukeren i 
sitt eget sykdomsforløp, noe som kan medføre økt selvstendighet i 
hverdagslivet og økt livskvalitet. Ved implementering av ulike 
velferdsteknologiprogram i primær og sekundærhelsetjenesten er det 
avgjørende at de finansielle investeringene er etablert slik at det kan 
garanteres god opplæring av pasienter og relatert helsepersonell, samt 
robuste teknologiske løsninger.  
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Pasient 
Ved implementering av innovasjon innen helse er ikke besparelse av 
ressurser nødvendigvis et hovedmål, et desto viktigere aspekt er økt 
helseeffekt. Botsis et al. studerte effekten av velferdsteknologi på 
brukernes og de ansattes tilfredstillelse i en metaanalyse på telemedisin 
for eldre med kroniske sykdommer (Botsis & Hartvigsen, 2008). Studien 
ble utført i Norge, men tar for seg internasjonal litteratur. I denne studien 
kom det frem at effekten av velferdsteknologi varierte sterkt mellom 
diagnoser. For eksempel brukere med Alzheimer opplevde ikke 
innovasjonen som nyttig, ettersom mange hadde store problemer med å 
lære å bruke teknologien. Brukere med ikke kognitive sykdommer som 
hjertesvikt, KOLS og diabetes rapporterte at teknologien var enkel å 
bruke samt nyttig i håndteringen av sine kroniske sykdommer. Brukerne 
hadde en oppfatning av bedre måloppnåelse og virkning fra sine daglige 
web vurderinger. De utrykte også stor tilfredstillelse i forhold til å motta 
informasjon om sin helsetilstand. Men brukerne ville ikke helt og holdent 
miste ansikt til ansikt kontakten med helsepersonell, de uttrykte at en 
kombinasjon av ”varme hender” og velferdsteknologi ville være det 
beste alternativet.  

Dinesen et al. dokumenterte kronisk syke brukere sin holdning til  
telerehabilitering i et case-study i Danmark (Dinesen, Huniche, & Toft, 
2013). Flesteparten av pasientene beskrev at den fellelse teknologiske 
plattformen som ble brukt i studien gjorde kommunikasjon og 
kunnskapsoverføring mellom brukere og helsepersonell enklere. Det ble 
rapportert at brukerne i studien endret sin adferd etter innføringen av 
telerehabilitering, hvor de ble mer oppmerksomme på endringer i sine 
symptomer og kunne dermed søke hjelp før de opplevde alvorlige 
tilstander. Dette samstemmer med funn gjort av Gellis et al. i et 
randomisert kontrollert studie på en kontrollgruppe og en 
intervensjonsgruppen hos hjemmeboende eldre med hjertesvikt eller 
pustevansker (Gellis et al., 2012). Studien så på innvirkningen av en 
fasettert telehelseinnovasjon på brukerens generelle helse, mentalhelse 
og tjenestenytten hos disse brukerne. Det viste seg at i 
intervensjonsgruppen ble det observert en nedgang i 
depresjonssymptomer og en sterk økning i sosial fungering og generell 

helse, studien rapporterte også nedgang i helseforbruk blant pasientene 
i innovasjonsgruppen.  

Den kliniske effekten ved implementering av telemedisin i hjemmet ble 
undersøkt i et 4 måneders studie av Jensen et al. i Danmark (Jensen et 
al., 2012). De kliniske resultatene til de 57 brukerne innlemmet i studien 
ble registrert før og etter prosjekt perioden. Variasjoner i de kliniske 
resultatene ble deretter testet for signifikans.  

P-verdiene fra disse testene viste signifikans for nedgang i utskrivning 
av antibiotika i intervensjonsgruppen, samt hadde brukerne lavere 
blodtrykk og færre legebesøk. Etter prosjektperioden ble det registrert at 
pasientene pustet bedre, hadde bedre livskapasitet, jevnere puls og 
lavere blodtrykk, disse variablene viste dog ingen signifikans.  

Et Cochrane studie av Mclean et al. gjorde en metaanalyse på 
randomiserte studier for å se på effekten av velferdsteknologi på 
livskvaliteten til brukere med kroniske sykdommer (McLean et al., 2011). 
Det kom frem i flere studier at implementeringen av velferdsteknologi for 
denne brukergruppen resulterte i økt livskvalitet sammenlignet med 
klassisk helsetjeneste. Velferdsteknologi er en kompleks intervensjon 
som krever mye opplæring og oppfølging. Det er uklart hvor vidt 
studiene i denne metaanalysen er korrigert for dette når konklusjonen 
om økt livskvalitet settes. Det er vanskelig å skille mellom effekten av 
den økte oppmerksomheten og oppfølgingen i forbindelse med en 
prosjektperiode og effekten av selve intervensjonen.   

For å undersøke om telemedisin kunne ha en innvirkning på 
livskvaliteten til brukere med KOLS ble en randomiser kontrollert studie 
utført av Lewis et al.  (Lewis et al., 2010). I en prosjektperiode på seks 
måneder ble 40 brukere delt inn i en kontrollgruppe som mottok klassisk 
rehabilitering og en intervensjonsgruppe som i tillegg mottok telemedisin 
i hjemmet. Brukerne i intervensjonsgruppen overvåkte sine vitale tegn, 
som blodtrykk, temperatur og puls, daglig og hadde samtidig mulighet til 
døgnåpen telefonkontakt med sykehuset. Etter intervensjonsperioden 
ble livskvaliteten til brukerne i de to gruppene målt ved hjelp av det 
kvalitative instrumentet 5Q-5D. Utfallene viste signifikative kliniske 
forbedringer hos begge gruppene som tok del i  rehabiliteringen, men 
ingen forskjell mellom intervensjon og kontroll gruppen i løpet av 
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prosjektperioden eller postprosjekt. Teknologien ble imidlertid oppfattet 
som enkel å bruke ettersom den ikke var koblet opp til internett, noe 
som i følge brukerne ga større fleksibilitet. Dette studiet viser til at 
telerehabilitering er et trygt alternativ til klassisk rehabilitering av KOLS 
pasienter, men det ble ikke assosiert med forbedret livskvalitet hos 
brukerne.  

Disse resultatene finner vi også i det kvasi- eksperimentelle retro- 
prospektive studiet gjort av Sicotte et al. på en kontrollgruppe og en 
intervensjonsgruppe med brukere med KOLS i Canada (Sicotte, Pare, 
Morin, Potvin, & Moreault, 2011). Studien målte brukernes 
tilfredsstillelse, selvstendighet og livskvalitet. I denne studien ble det 
benyttet Cochranes måleskala fra en til fem som et kvalitativt instrument. 
På både tilfredstillelse og selvstendighet var det ingen forskjell i de to 
gruppene, men pasientene skåret høyt på skalaen i begge kategoriene. I 
forhold til livskvalitet holdt intervensjonsgruppen en stabil livskvalitet 
gjennom prosjektperioden, mens kontrollgruppen viste forverringer 
gjennom perioden. Selv om det ikke kom frem variasjoner i tilfredstillelse 
og selvstendighet mellom gruppene, viser studien til at innføring av 
teknologiske hjelpemidler i hjemmet opprettholder en høy standard på 
behandlingskvaliteten. I forhold til livskvalitet kunne ikke studien vise til 
forbedringer, men det er viktig å huske på at denne pasientgruppen 
generelt blir verre med tiden, så det faktum at velferdsteknologien kunne 
holde nivået på livskvaliteten stabilt er i seg selv en positiv effekt.  

Effektene forbundet med bruk av velferdsteknologi for pasienter med 
kroniske lidelser varierer mellom studier. Effekten kan i tillegg være 
diagnosebasert, der den største effekten kan detekteres hos pasienter 
uten kognitive begrensninger. Denne pasientgruppen ser ut til å forstå 
og anvende den nye teknologien godt og ta nytte av selvstendigheten 
innovasjonen medbringer, selv om en kombinasjon av teknologi og 
klassiske hjemmebesøk ville vært foretrukket hos mange. Pasientene 
rapporterte økt innblikk i egent sykdomsbilde, noe som gjorde det mulig 
for dem å ta mer ansvar for egen behandling. Det viktigste kravet ved 
implementering av velferdsteknologi i hjemmet er at omsorgen og 
behandlingen som gis er forenelig med hjemmetjenesten eller 
sykehusets prosedyrer og krav til kvalitet. Velferdsteknologi har 
begrenset økning i klinisk effekt, men viktigere, er det ikke dokumentert 

noe redusert klinisk effekt blant brukerne. Vi har ikke funnet signifikans i 
økt livskvalitet hos brukere som benytter seg av velferdsteknologi i 
hjemmet, men vi har funnet at teknologien er med på å holde en 
konstant livskvalitet hos en gruppe brukere som generelt  blir dårligere 
med tiden. 

Økonomi 
Ettersom vi blir flinkere til å utrede og behandle livstruende sykdommer, 
vil antall brukere med dyre kroniske sykdommer være økende i årene 
som kommer. Det vil derfor være av stor interesse å redegjøre for 
hvorvidt velferdsteknologi kan redusere forbruk av helsetjenester.  
Alrajab et al. utførte i den sammenheng et retrospektivt kohortstudie i 
Veterans Health Administration database med KOLS-pasientene som 
deltok i Care Coordinator Home Telehealth (CCHT) programmet i 
Louisiana (Alrajab, Smith, Owens, Areno, & Caldito, 2012). Studien 
redegjorde for helsetjenesteforbruken til pasienter som mottok 
velferdsteknologi i hjemmet sammenlignet med pasienter i klassisk 
hjemme helsetjeneste. I den forbindelse ble antall legevaktbesøk, 
akuttbesøk og innleggelser målt før og etter oppstart av studien. Av 369 
pasienter hadde hele 71,5% signifikativ nedgang i antall legevaktbesøk 
og forverringer som førte til innleggelse. Studien konkluderte med at 
teleovervåkning i hjemmet absolutt kan føre til en reduksjon i 
helsetjenesteforbruk. Dette er i samsvar med resultater fra et studie av 
De San Miguel et al. som ser på helseforbruk hos brukere med KOLS. I 
den randomiserte kontrollerte studien monitorerte en 
intervensjonsgruppe sine vitale tegn daglig, derav blodtrykk, vekt, 
temperatur, puls og oksygennivåer (De San Miguel, Smith, & Lewin, 
2013). Registreringene ble overført automatisk til en felles database der 
resultatene ble overvåket av helsepersonell. I studien ble antall og 
lengde på innleggelser samt legevaktbesøk sammenlignet med en 
kontrollgruppe. Etter prosjektperioden ble det registrert en nedgang i 
helsetjenesteforbruket blant brukerne i intervensjonsgruppen, denne 
reduksjonen viste dog ikke signifikans. Men reduksjonen i 
helsetjenesteforbruket var signifikant i forhold kostnadsbesparelser, der 
årlige besparelser i intervensjonsgruppen sammenlignet med 
kontrollgruppen var på $ 2 931 per person.  
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Det randomiserte kontrollerte studiet av Dinesen et al. viser også til 
kostnadsbesparelser ved å tilby telerehabilitering i hjemmet hos brukere 
med kroniske sykdommer. Intervensjonsgruppen hadde en 
gjennomsnittlig kostnad per pasient på 3 461 euro per innleggelse 
sammenlignet med kontrollgruppens 4 576 euro gjennomsnittlige 
kostnad per innleggelse (Dinesen et al., 2012). Dette er cirka en 24 % 
nedgang for intervensjonsgruppen. Studiet viser til en signifikant 
nedgang i sykehusinnleggelser, men kostnadsbesparelsene viser ingen 
signifikans i dette studiet. Et annet studie utført av Zanaboni et al. i 
Nord-Norge i forbindelse med å undersøke gjennomførbarheten av 
langtidsrehabilitering av KOLS pasienter viste også til nedgang i 
helseforbruk (Zanaboni, Lien, Hjalmarsen, & Wootton, 2013).  Brukerne i 
studiet fikk utdelt teknologi for å kunne trene i hjemmet, teknologi til 
telemonitorering samt edukativt utsyr. I tillegg til økt tilfredstillelse blant 
brukerne resulterte telerehabiliteringen i en nedgang i sykehuskostnader 
på 27%.  

Med hensikt å studere forbruken av helsetjenester forbundet med 
implementeringen av forskjellige former for telemedisin hos brukere med 
KOLS i Japan utførte Kamei et al. en metaanalyse av randomiserte og 
ikke randomiserte studier på temaet (Kamei, Yamamoto, Kajii, 
Nakayama, & Kawakami, 2013). Her sammenlignet forfatterne effekten 
av telemedisin i hjemmet i form av helseutfall og mengde 
helsetjenesteforbruk med konvensjonelle behandlinger. 
Litteraturgjennomgangen så på et bredt spekter av indikatorer for 
helsetjenesteforbruk som antall legevaktbesøk, innleggelser og 
forverringer. Studien tok også for seg antall liggedøgn, dødsrater og 
livskvalitet. Det ble konkludert at telemedisin er et gjennomførbart 
behandlingsalternativ med signifikativ effekt på reduksjon i mengde 
helsetjenesteforbruk. I forhold til helseutfallet indikerer studien økt effekt 
i livskvalitet hos alvorlig syke KOLS pasienter, men ingen effekt på 
dødelighet. Lignende resultater ble oppnådd i et studie av Noel et al. der 
eldre komplekse pasienter med et stort helseforbruk i hjemmetjenesten 
ble randomisert i en intervensjonsgruppe og en kontrollgruppe (Noel, 
Vogel, Erdos, Cornwall, & Levin, 2004). Utfall fra studiet viste at å koble 
data fra hjemmeboende pasienter med helseinstitusjonens elektroniske 
database gir mekanismer for tidlig deteksjon og intervensjon, samt gir 

det mulighet til å opparbeide effektive behandlingsstrategier og redusere 
unødvendig ressursbruk. Brukerne i intervensjonsgruppen hadde en 
nedgang i relaterte kostnader på 58% prosent i prosjektperioden, men 
dette var uten oppstartsutgiftene for installasjon av den nye teknologien. 
Dette skyldes, i tillegg til redusert bruk av helsepersonell i 
hjemmetjenesten, en nedgang i innleggelser og legevakt besøk. 
Brukerne i studien ble også fulgt opp med kvalitative verktøy for å måle 
tilfredsstillelse og livskvalitet. Det ble ikke detektert endring i 
tilfredstillelse som effekt av intervensjonen i seg selv. Men, i 
prosjektperioden ble det gjort videokonferanser mellom pasient og 
sykepleier stasjonert i helsesentralen, kontakten med helsepersonell ga 
en økt tilfredstillelse for pasientene i intervensjonsgruppen. Andre 
studier understreker at en kombinasjon av selvstendig velferdsteknologi 
i hjemmet og en konstant kontakt med helsepersonell enten over 
telefon, video eller i person ser ut til å gi de beste kvalitative resultatene. 
Utfallene fra dette studiet ser ut til å være i samsvar med denne teorien.  

Selv om de økonomiske analysene i studiene over indikerer muligheter 
for besparelser ved implementering av velferdsteknologi i hjemmet hos 
brukere med diverse diagnoser, er det viktig å evaluere de relaterte 
oppstarts utgiftene. Pare et al. utførte et kvasi-eksperimentelt kost- 
minimeringsstudie med et positivt utfall, studien viser til netto 
besparelser på hele 15% hos brukerne i intervensjonsgruppen (Pare, 
Sicotte, St-Jules, & Gauthier, 2006). Men mesteparten av besparelsene 
fra det reduserte helsetjenesteforbruket i studien ble konsumert av de 
store investeringene i oppstartsfasen og av økt telefonkontakt med 
helsepersonell i intervensjonsgruppen. I et senere studie fra 2013 av 
Pare et al. utgjorde teknologikostnaden 38% av kostnadene forbundet 
med implementeringen av velferdsteknologi i hjemmet til brukere med 
kroniske sykdommer (Pare, Poba-Nzaou, & Sicotte, 2013). Her viser 
kost-minimerings analysen til positive utfall grunnet færre innleggelser, 
hjemmebesøk og levevaktbesøk etter implementeringen av 
velferdsteknologien.   

I flere artikler ble det konkludert at telemedisin er et gjennomførbart 
behandlingsalternativ med signifikativ effekt på reduksjon i mengde 
helsetjenesteforbruk. Et flertall av de internasjonale studiene inkludert i 
denne litteraturgjennomgangen argumenterer for at implementering av 
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velferdsteknologi i hjemmet til brukere med en variasjon av diagnoser vil 
føre til redusert forbruk av helsetjenester. Telemedisin kan være 
medvirkende til at sykdomsprogresjon detekteres i tidlig fase, dette kan 
resultere i færre sykehusinnleggelser. Litteraturen som her er 
gjennomgått viser til at velferdsteknologi vil redusere behovet for 
helsetjenester i form av færre legevaktbesøk og innleggelser, men også 
i form av færre besøk av hjemmetjenesten på dagtid. Det forventes 
dermed en betydelig reduksjon i kostnader relatert til flere sterkt 
resurskonsumerende brukergrupper. 

Barr ierer  
Avsnittene over har gitt et bilde av effekten av velferdsteknologi i 
hjemmet for flere pasientgrupper i henhold til organisasjon, 
pasientrelatert innvirkning og økonomi. Det er dog viktig å ha et kritisk 
blikk på den internasjonale litteraturen tilgjengelig. Bolton et al utførte i 
2011 en litteraturgjennomgang for å evaluere kvaliteten på litteraturen 
omhandlende telemedisin for KOLS pasienter (Bolton et al., 2011). I 
litteraturgjennomgangen tok Bolten et al. for seg to randomiserte studier 
og fire andre studier. Det ble konkludert at studiene viser stor 
heterogenitet blant pasientgruppene og en generell mangel på 
intervensjonsbeskrivelse i form av teknologi og organisasjon. Flere 
studier har også for små utvalg. Intervensjonene varierte betydelig 
mellom studiene og mange hadde undervisningselementer som i seg 
selv kan gi utfall i form av effekt. Kvaliteten på litteraturen var generelt 
lav og flere gjennomførte studier var foretatt av personer med stor 
entusiasme for telemedisin, hvilket kan ha påvirket resultatene. 
Forfatterne konkludere med at effekten av velferdsteknologi enda ikke er 
påvist og at mer forskning på området trengs.  

Dette ble bekreftet i en systematisk litteraturgjennomgang utført av 
Franek i 2012, der forfatterne setter spørsmålstegn ved effekten av 
velferdsteknologi sammenlignet med klassiske behandlinger (Franek, 
2012). Studien påpeker stor heterogenitet mellom metode og 
pasientutvalg brukt i litteraturen. Den systematiske 
litteraturgjennomgangen hevder likevel at det fins en trend for redusert 
bruk av helsetjenester ved implementering av telemedisin, men 
understreker at det trengs flere randomiserte studier av høyere kvalitet. 

Velferdsteknologi avhenger av lokal overvåkning, infrastruktur og 
helsepersonell, derfor kan en generalisering av funnene ha påvirkning 
på kvaliteten på studien.  

To artikler i denne litteraturgjennomgangen setter spørsmålstegn ved de 
påståtte effektene av velferdsteknologi i tidligere publiserte studier. Det 
er viktig å understreke at disse evalueringene av internasjonal litteratur 
vedrørende velferdsteknologi i hjemmet, ble publisert i 2011 og i 2012. 
Mye har skjedd i ettertid. Denne typen moderne medisin er i 
oppstartsfasen i mange steder i verden og noen har kommet lengere 
enn andre, vi har enda mye å lære. Selv om disse 
litteraturgjennomgangene ble publisert for noen år siden er budskapet 
fortsatt gyldig. Det trengs mer forskning på større pasientutvalg, 
oppfølginger som går utover bare en prosjektperiode og ikke minst mer 
diagnose og teknologispesifiserte studier. Den samfunnsøkonomiske 
effekten av telemedisin må også dokumenteres bedre og sammenlignes 
mellom flere forskjellige helsesystem i flere nasjoner. 
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Vedlegg 2: Norske pilotprosjekter 
Det er gjennomført en rekke prosjekter med pilotering og utprøving av 
velferdsteknologi i Norge. De viktigste er listet opp nedenfor.  

• Eksempler fra Norske kommune: KS – Helse- og 
velferdsteknologi  

• Trygge Spor (2011-2012. Finansiert av Oslofjordfondet, 
gjennomført av SINTEF). Forskningsprosjekt med 55 brukere + 
pårørende og ansatte i pleie og omsorg. Viser økt livskvalitet 
(trygghet, frihet, fleksibilitet) for hjemmeboende og folk på 
institusjon 
- Utfordring: Mottak og håndtering —> sentralisert alarmmotak. 
Etiske avklaringer. 

• Aktive Spor (SINTEF 2014): Aktive spor utvikler applikasjoner 
(apper) på smarttelefon for personer med tidlig demens og deres 
pårørende. Målet med prosjektet er at personer som har 
problemer med å orientere seg, kan oppleve økt trygghet, frihet 
og selvstendighet når de er ute og går, og at pårørende får et 
brukervennlig verktøy for å støtte opp under denne aktiviteten. 
Appene utvikles i nært samarbeid med brukerne. 

• «Sikker legemiddelhåndtering for den aldrende befolkning» 
(Innomed 2012) 

• «Sikker medisinering i hjemmet» Skal utvikle et nytt, 
kvalitetssikret kommunalt tjenestetilbud for oppfølging av brukere 
av reseptbelagte medisiner i hjemmet (SINTEF 2014). 

• «Trygghetspakke for hjemmeboende» (Bærum Kommune og 
Innomed 2012) 

• Trondheim kommune: Har etter flere pilotprosjekter utarbeidet 
mål og strategier for velferdsteknologi sammen med 
nabokommunene Malvik, Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal (feb 
2014) 

• Det midtnorske velferdsteknologiprosjektet - prosjekter finansiert 
via fylkeskommunen. Sporing, Spill, trygg medisinering, 
memoplater ved kognitiv svikt (Sluttrapport 2014) 

• Bærum kommune:  Kristin Standal 

• Trondheim: Kirsti Fossland Brørs 
• Grimstad: Silje Bjerkås 
• Skien kommune: Har etablert demoleilighet (Gamle Egdals nye 

hjem).  Har også kjørt forprosjekt (InnoMed 2012 rapporten 
finnes her).  

• Drammen Kommune: Arena Helseinnovasjon DRIV 
Inkubator (Hege Eiklid) 

• Steinkjer Kommune: "Velferdsteknologisk laboratorium 2012 – 
2015. Med i Det Midtnorske Velferdsteknologiprosjektet, og fra 
2014 Det Midtnorske velferdsteknologinettverket. 

• Lister kommunene – Fyrtårnet Lister. Samarbeid mellom 
kommunene Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Farsund, 
Sirdal og Lyngdal. Har i 2014 spesielt fokusert på 
trygghetsalarmer og alarmmottak. 

• Larvik kommune om å shoppe prosjekter. Tjenstedesign. 

Trondheim kommune har utarbeidet mål og strategier for 
velferdsteknologi (feb 2014) sammen med nabokommunene Malvik, 
Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal. Motivasjonen for å satse på 
velferdsteknologi er beskrevet slik: 

• et viktig verktøy i møtet med fremtidens demografiske utfordringer.  
• Forebygge fall, ensomhet og kognitiv svikt. 
• Kan bidra til at enkeltindividet gis mulighet til å mestre eget liv og 

helse bedre, basert på egne premisser. 
• Kan bidra til at personer med behov for helse og omsorgstjenester 

kan bo lengre hjemme og dermed utsette tidspunktet de ellers ville 
måtte flytte til sykehjem for kortere eller lengre tid. 

• Vil kunne bygge opp under målsetningen om et universelt utformet 
samfunn innen 2025. 

• Kan bedre kvaliteten på tjenester, øke fleksibiliteten og bidra til 
bedre arbeidsmiljø. 

• Kan bidra til innovasjon i helse- og omsorgstjenestene og skape nye 
arenaer for samvirke med nærmiljø, pårørende, frivillige, ideelle 
aktører, akademia og næringsliv. 

• Kan bidra til innovasjon og bedre samvirke og oppgaveløsning 
mellom kommunale og andre velferdsaktører.  
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• Kan gi offentlig og privat verdiskapning og utvikle seg til en ny viktig 
innenlands og eksportnæring.  

• Vil kunne gi en positiv samfunnsøkonomisk effekt. 
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Vedlegg 3: LÆR AV DANMARK 
Fredericia Kommune i Danmark utviklet en organisatorisk modell for 
hverdagsrehabilitering kalt ”Lengst mulig i eget liv” (Helene Bækmark). I 
Fredericia har man etablert en egen enhet for hverdagsmestring som 
jobber med rehabilitering av nye borgere med reahabiliteringspotensial. 
Dette har vist seg å ha en positiv effekt og brukes gjerne som referanse 
når man snakker om ”hverdagsmestring” i Norske kommuner. Senere 
har Odense kommune utviklet modellen videre. 

”Der er tale om en nyoprettet, specialiseret hjemmeplejeenhed med høj 
terapeutnormering, der arbejder med rehabilitering af nye borgere med 
rehabiliteringspotentiale”. 

Lengst mulig i egen liv og hverdagsrehabilitering. for å styrke fremtidens 
eldre slik at de i større grad blir i stand til å mestre egen tilværelse. 

• Center for velfærdsteknologi, Odense kommune 

• Fremtidens plejehjem, Et blikk inn i fremtiden fra Danmark 

• Århus kommune, Velfærdsteknologi 
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Vedlegg 4: PERSONVERN 
Hensikten med lagring av data i prosjektet er forskning og utarbeidelse 
av statistikk.  

Databehandling i prosjektet er ikke underlagt konsesjonsplikt i henhold 
til Personopplysningsforskriftens kapittel 7 fordi dataene skal brukes til 
utarbeidelse av statistikk (§7-25) og personopplysningene skal brukes til 
et forskningsprosjekt og personopplysningene i datasett 
pseudonymiseres og avidentintifiseres (§7-27). 

I løpet av prosjektperioden vil personopplysninger pseudonymoseres 
(NOU 2009:1). Med det menes at personidentifiserbare opplysninger 
fjernes og knyttes til et unik synonym slik at det allikevel er mulig å følge 
enkeltpersoner og deres pårørende over tid gjennom hjelpeapparatet 
uten at identiteten røpes.  Etter prosjektperioden avidentifiseres alle 
personopplysninger. Dvs at dataene som gjør at pseudonymer kan 
sammenstilles med personidentifiserbare opplysninger slettes. 

For å kunne oppsøke enkeltpersoner for oppfølgingsintervju vil det være 
nødvendig å lagre en adresseliste der pseudonymer kan sammenstilles 
med navn og adresse. For å sikre forsvarlig håndtering av adresselisten 
gjøres følgende tiltak.  

En databehandleransvarlig med taushetsplikt sikrer forsvarlig lagring av 
adresselisten. Adresselisten er kryptert og finnes kun i et eksemplar hos 
databehandleransvarlig. Adresselisten slettes etter 2 år for å sikre 
avidentifisering av personopplysninger. 

PERSONLIGE IKKE-SENSITIVE DATA SOM LAGRES: 
• Navn og adresse: Pseudonymisert og og avidentifisert. 

Databehandleransvarlig lagrer en adresseliste som gjør at 
enkeltcase kan følges opp i prosjektperioden. Adresselisten der 
pseudonymer kan identifiseres skal slettes etter to år. 

• Kjønn, alder, fremmedspråklighet (dersom det er relevant)  
• Diagnose evt pleiebehov (hoveddiagnose). Kun diagnose som 

gjør bruker relevant for bruk av hjelpemiddel (for eksempel kols, 
bevegelseshemmet) 

Hensikten med forskningsprosjektet er nytteevaluering av 
trygghetsskapende velferdsteknologi brukt i hjemmebasert omsorg. 
Brukerne (pasienter, pårørende og helsepersonell) skal intervjues om 
sine erfaringer med teknologien. Det skal mao ikke registreres eller 
lagres helse-data. Data som samles inn skal brukes til statistikk og i 
enkelte tilfeller vil enkeltpersoner omtales pseudonymisert som 
illustrerende eksempler.  

Intervjuene vil kreve privatbesøk. Intervjuer (databehandler) må derfor 
kjenne navn og adresse på intervjuobjektet. I intervjunotater og i alle 
rapporter skal persondata være pseudonymisert. Enkeltindivider skal 
imidlertid kunne følges opp over tid det vil bli gjennomført 
oppfølgingsintervjuer med eksempelvis «pasient A», «pasient A sin 
pårørende», «pasient A sin ergoterapeut». Det vil derfor være 
nødvendig å vedlikeholde en tabell med personopplysninger og deres 
unike pseudonym til bruk ved oppfølgning. 

Databehandleransvarlig, Intro International AS, oppretter en adresseliste 
med navn og adresse koblet til et unikt pseudonym til bruk for 
oppfølgingsintervjuer med eksempelvis «pasient A» etter 1 år. 
Adresseliste finnes bare i et eksemplar og lagres kryptert hos 
databehandler.  

SAMTYKKEERKLÆRING:  
Samtlige intervjuobjekter i adresselisten skal signere samtykke; 
Samtykke er «en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den 
registrerte om at han eller hun godtar behandling av opplysninger om 
seg selv». I samtykkeerklæringen klargjøres det hvilke opplysninger som 
lagres, hva de skal brukes til og at personidentifiserbare opplysninger 
utelates i alle rapporter og notater i prosjektet.  




