
VELFERDSTEKNOLOGI I SENTRUM 
 

NSF 

 

Holmenkollen 17.02.17 
v/ Maria Helseth Greve - Bydel Gamle Oslo 

      og Hanne Eggen - Bydel Grünerløkka 

 
 



Hva har vi av velferdsteknologi? 

 

 Trygghet og mestring 

 Avstandsoppfølging av kronisk syke 

 konsekvenser for pasienten 

 sykepleierollen 

 kompetanse 

 

 

 

 

 Velferdsteknologi i VIS prosjektet 
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 Trygghet og mestring 
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 Elektroniske medisindispensere 

 Trygghetsalarmer med GPS 

 E-lås 

 Natt tilsyn 
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 Kronisk syke som enda ikke har behov for tradisjonelle 
hjemmetjenester 
 

 Utsette behov for tjenester og forebygge innleggelser 
 

 Følge opp på avstand ved et tidligere tidspunkt i 
sykdomsforløpet enn tradisjonelt 
 

 Hjelpe mennesker å ta ansvar for egen helse 

 
 

  Avstandsoppfølging 



   Avstandsoppfølging - Helsemålinger 
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    Oppfølgingssenter i VIS-prosjektet 

 Avstandsoppfølging av kronisk syke - faste avtaler med brukere  
 
 Oppfølging av   helsemålinger som viser forverring på dagtid på hverdager. 

 
 Unntak: Alarmer fra medisindispensere og trygghetsteknologi følges opp 

hele døgnet 
 
 Prosjektet tester ut 3 ulike organiseringer av oppfølgingssenter. 

 



  Gevinster - for pasienten og helsesektoren 
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  Kvalitative funn 



 

  Kvalitative funn 
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«Hvis du ikke har 

Helsesjekk går du 

til kontroll kanskje 

en gang i halvåret – 

og da sitter du jo 

der i mellomtiden 

uten og vite noe.» 
  - Bruker 9 (67) med KOLS 

  Kvalitative funn 
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  Kvalitative funn 
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   Sykepleierollen  -  Kompetanse 
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      Utfordringer og muligheter 

 

 Avstandsoppfølging klinisk spesialisering? 

 Faglig forsvarlighet i et nytt landskap 

 Ikke en løsning for alle – bruker i sentrum 

 Kartlegging og faglige vurderinger må ligge til grunn 

 Velferdsteknologi et hjelpemiddel, ikke et mål i seg selv 

 Utdanningsinstitusjoner viktige for å ivareta faglig forsvarlighet 
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    Velferdsteknologi ikke et mål i selg selv 

Teknologien i seg selv  må ikke bli selve målet 
men 

Den kan sette oss i stand til å dekke pasientens behov 



Forskningsrapport 1/2  April 2015: 
https://helsedirektoratet.no/Documents/Velferdsteknologi/Velferdsteksnologi%20i%20sentrum_delleveranse%201%20av%2
02.pdf 
 
Forskningsrapport 2/2  April 2016: 
https://helsedirektoratet.no/Documents/Velferdsteknologi/Velferdsteksnologi%20i%20sentrum_delleveranse%202%20av%2
02.pdf 
 
Det nytter – et magasin fra LHL nr. 03 2016 s. 18-25: 
https://www.lhl.no/globalassets/det-nytter/detnytter-0316-nett.pdf 
 
Dagbladet: 
http://www.dagbladet.no/2015/11/09/tema/pluss/helse/medisiner/omsorgtjenesten/41867210/  
  
NRK – Østlandssendingen: 
https://www.nrk.no/ostlandssendingen/lonnsom-teknologi-1.12894827 
 
Dagsavisen desember 2014 
http://www.dagsavisen.no/innenriks/ny-teknologi-hjelper-syke-1.306153 
 
  
 
 

  Forskningsrapporter og publikasjoner VIS-prosjektet 
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TAKK FOR OSS! 

hanne.eggen@bga.oslo.kommune.no 
 

maria.greve@bgo.oslo.kommune.no 
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