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1.0 Innledning  

 

Det er flere samfunnsmessige faktorer som påvirker det lokale utfordringsbildet og 

fremtidsaspektet i helse- og omsorgssektoren. Modum, Sigdal og Krødsherad står overfor 

forventet sterk vekst av eldre over 80 år med hjelpebehov, mindre tilgang på arbeidskraft 

innen omsorgsyrker, en antakelse om at fremtidige brukere har andre forventninger og krav 

til helsetjenestene enn dagens brukere, lavt utdanningsnivå, lav inntekt, lav tilflytting og økt 

andel aleneforsørgere. De ulike faktorene vil påvirke etterspørselen av kommunale helse- og 

omsorgstjenester. 

Statistikk fra SSB 2017: 

Modum: Mottakere av hjemmetjenester i alderen 67-79 år: 56 personer per 1000 

innbyggere. 13 800 i innbyggere 2017. Forventet innbyggerantall i 2030 er15059 innbyggere. 

Sigdal: Mottakere av hjemmetjenester i alderen 67-79 år: 64 personer per 1000 innbyggere. 

3488 innbyggere i 2017. Forventet innbyggerantall i 2030 er 3482.  

Krødsherad Mottakere av hjemmetjenester i alderen 67-79 år: 81 personer per 1000 

innbyggere. 2277 innbyggere i 2017. Forventet innbyggerantall 2030 er 2512.    

Formålet med prosjektet « Velferdsteknologi Midt-Buskerud» er å bygge en «grunnmur» for 

systematisk og samordnet innsats for innføring av velferdsteknologi. Det å skape fleksible og 

fremtidsrettede tjenester med fokus på brukerbehov, faglig kompetanse og det å kunne 

benytte teknologi som et av flere tiltak i en helhetlig vurdering, bidrar til å gi innbyggerne 

trygghet og mestring slik at de kan bo hjemme lengre.  

Innføring av velferdsteknologi innebærer innovasjon og nytekning omkring hvordan 

tjenestene er organisert i dag, og hvordan vi kan skape bærekraftige tjenester i fremtiden. 

Som følge av de nasjonale føringene skal velferdsteknologi være innført i kommunene innen 

år 2020.  

Helsedirektoratet har utarbeidet nasjonale anbefalinger for velferdsteknologi på bakgrunn 

av det nasjonale velferdsteknologiprogrammet(2013-2016). Deltakerkommunene, KS og 

SINTEF har utviklet kunnskap og verktøy, til å organisere og levere helse- og 

https://www.ssb.no/kommunefakta/modum
https://www.ssb.no/kommunefakta/sigdal
https://www.ssb.no/kommunefakta/krodsherad
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/180/Fagrapport-om-implementering-av-velferdsteknologi-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene-2013-2030-IS-1990.pdf
https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi#anbefalinger-om-velferdsteknologiske-løsninger-i-kommunene
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omsorgstjenester på nye måter. De nasjonale anbefalingene er et utgangspunkt, men det må 

gjøres vurderinger lokalt i hver kommune.  

 

Nasjonale anbefalinger for velferdsteknologi  

 

Fremtidens tjenestemottakere og samfunnsendringer  

Våre innbyggere innehar ressurser og kunnskap, og ved å involvere og engasjere vil det bidra 

til nytenkning om hvordan de kommunale tjenestene imøtekommer innbyggernes behov. 

Fremtidige tjenestemottakere vil ha andre forventninger og krav til tjenestene enn dagens 

mottakere av helse og omsorgstjenester. Innbyggerne, samfunnet og teknologien endrer 

seg, og vi må tenke nytt i de kommunale tjenestene.  

Dette skaper et godt utgangspunkt for å kunne imøtekomme behovene, og gi effektive 

tjenester ved hjelp av teknologiske hjelpemidler. Det innebærer at innbyggerne også må ta 

initiativ til hvordan de ønsker å leve livet i fremtiden, for å bidra til å skape bærekraftige 

tjenester. Velferdsteknologi gir muligheter, men det er innbyggerne som skaper 

utgangspunktet for at mulighetene kan fungere i praksis ved å synliggjøre behovene.   

 

 

 

 Digitale trygghetsalarmer                            Varsling og lokaliseringsteknologi 

 Elektronisk medisineringsstøtte                 Elektroniske dørlåser (E-lås) 

 Digitalt tilsyn  Sykesignalanlegg 

 Logistikkløsning for optimale 

kjøreruter 

 Oppgradert 

sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem 

 Responssentertjenester  
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Omsorgsutfordringer nasjonalt:  

 Forventet økning i yngre brukergrupper med mer komplekse helsemessige 

utfordringer.  

 Forventet mindre tilgang på arbeidskraft som tar utdanning innen omsorgsyrker.  

 Forventet sterk vekst av eldre over 80 år med hjelpebehov.  

 Morgendagens tjenestemottakere vil sannsynligvis ha andre forventninger og krav til 

helsetjenester enn dagens brukere.  

Velferdsteknologi Midt-Buskerud  

Det oppfordres til samarbeid mellom kommuner og erfaringsutveksling nasjonalt. På 

bakgrunn av dette valgte Modum, Sigdal og Krødsherad å gå sammen om å søke midler hos 

Fylkesmannen for å etablere et felles prosjekt, «Velferdsteknologi Midt-Buskerud».   

Prosjektet skal arbeide med en langsiktig plan for hvordan vi kan jobbe smartere for å  

benytte våre ressurser bedre, og hvordan vi kan skape fleksibilitet og sikre kvalitet for å 

imøtekomme den demografiske utviklingen.  

Formålet er å strukturere og bygge en «grunnmur» i de tre kommunene (se vedlegg, 

«Grunnmur for Velferdsteknologi Midt-Buskerud»), samt bistå i ulike prosesser.  Arbeidet 

danner utgangspunktet for videre plan for integrering og implementering av teknologiske 

løsninger i tjenesten.  

Grunnmuren består av flere prosesser som skal koordineres parallelt med definerte lokale 

satsningsområder. Det dannes arbeidsgrupper i hver kommune som består av fagpersoner 

og ressurspersoner som aktivt arbeider med satsningsområdet. 

Informasjon til innbyggere, brukerorganisasjoner, fagforeninger, tjenestemottakere, 

pårørende og ansatte er et av hovedpunktene i grunnmuren.  Det iverksettes 

kompetanseheving for ansatte, «Velferdsteknologi ABC».  Opplæringspakken har som mål å 

gi ansatte i kommunene grunnleggende kompetanse om tjenesteinnovasjon og 

velferdsteknologi.  

 

 

http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/innovasjon/velferdsteknologi/velferdsteknologiens-abc/
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2.0 Definisjon og visjon  
 

2.1 Definisjon: 
 

«Med velferdsteknologi menes først og fremst assistanse som bidrar til økt trygghet, 

sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes 

evne til å klare seg selv i hverdagen tross sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt 

funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og 

ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. 

Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller 

innleggelse i institusjon» (Helsedirektoratet 06/201, IS 1990).  

 

InnoMed har i NOU 2011:11 delt inn velferdsteknologi i følgende kategorier: 

 

 Trygghets- og sikkerhetsteknologi 

 Kompensasjons- og velværeteknologi 

 Teknologi for sosial kontakt 

 Teknologi for behandling og pleie 

 

2.2 Visjon velferdsteknologi Midt-Buskerud 
 

«Smarte løsninger i fellesskap» 

 

Visjonen belyser hvordan kommunene kan arbeide smartere i fellesskap, og bygger en 

grunnmur for implementering av velferdsteknologi. 
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3.0 Prosjektbeskrivelse 
 

Mandat  

 

Bygge felles grunnmur for systematisk og samordnet innsats for innføring av 

velferdsteknologi i Midt-Buskerud  

 

Grovkartlegging  

 

Prosjektlederne har dialogmøter med lederne i tjenestene og sammenfatter en 

grovkartlegging som beskriver kommunens utfordringsbilde. Den danner et utgangspunkt for 

hvilken tjeneste det er hensiktsmessig å starte med, og hvilke områder arbeidsgruppene skal 

jobbe innenfor. Felles for de tre kommunene grunnmuren.  

  

Grunnmuren bygger på fem prinsipper som arbeides med parallelt:  

1. Kartlegge og utrede satsingsområder 

-  samarbeid med lokale arbeidsgrupper, koordinere og veilede  

2. Informasjon, kompetanseheving og involvering  

- Innbyggere, ansatte og ledere. 

3. Utarbeide tjenesteforløp 

- (rutiner, organisering, dokumentering, egenandeler, vedtaksmaler, 

internkontroll, avvikshåndtering, personvern, risikovurderinger osv.) 

4. Kartlegge behov for endringer i infrastruktur og 24 /7 support tjeneste 

5. Utredning av felles løsninger  

- anskaffelser av anbefalt teknologi som f.eks. digitale trygghetsalarmer, og 

kobling mot responssenter.  

Følgeforskning i det nasjonale prosjektet viser at kun 20 % av jobben handler om selve 

teknologien. 80 % av arbeidet dreier seg om organisering, etablering av rutiner, motivering, 

informasjon og opplæring.   
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4.0 Mål, effektmål og resultatmål 

4.1 Hovedmål  
 

En samordnet struktur for innføring av velferdsteknologi i 
Midt-Buskerud  

4.2 Delmål  
Innen utgangen av prosjektperioden har prosjektet jobbet 

frem en «grunnmur», som danner grunnlaget for en trygg 

implementering av velferdsteknologi innen 2020 i de tre 

kommunene. 

4.3 Effektmål 
 

1. Grunnmuren bygger kompetanse og sørger for at brukere, innbyggere og ansatte 

involveres og bidrar til nytenking omkring organiseringen av kommunens tjenester. 

2. Grunnmuren skaper en plattform for trygg implementering av «Velferdsteknologiske 

løsninger» 

3. Økt kunnskap og forståelse om teknologi som en ressurs som bidrar til trygghet, 

selvstendighet og mestring. 

4.4 Resultatmål 
 

1. Ansatte har god kompetanse og forståelse for hvordan velferdsteknologi kan være en 

ressurs i tjenesten.  

2. Innbyggerne har lett tilgjengelig informasjon om velferdsteknologi.  
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5.0 Organisering, arbeidsmetodikk og metode 

5.1 Prosjektledere 
 

Det er ansatt to prosjektledere i 50 % stilling hver i Midt-Buskerud, Rebekka Foslien og Toril 

Ruud.   Modum kommune er vertskommune.  

Prosjektlederne har en koordinerende rolle med ansvar for det overordnede; grunnmuren, 

«drivkraften» i kartleggingen, veiledning i arbeidsgrupper, organisering, planlegging og 

fremdrift.  

5.2 Styringsgruppe 
 

Styringsgruppe for prosjektet er Helse- og sosialsjefene i de tre kommunene: 

Modum: Nanna S. Nordhagen 

Sigdal: Linda M. Torgersen 

Krødsherad: Anne Marit Tangen 

 

5.3 Forankring  
 

De tre kommunene er samstemte i at prosjektet tar utgangspunkt i de nasjonale 

anbefalingene, og bygger en felles grunnmur som kan styrke den interkommunale 

satsningen på velferdsteknologi. Arbeidet vil ha stor betydning for implementering av 

velferdsteknologi i Midt-Buskerud.   

Styringsgruppa holdes orientert om fremdrift i prosjektet en gang pr måned. 

Styringsgruppa holder rådmennene informert, og involverer dem i drøfting av aktuelle saker. 

Politikerne i kommunene er informert om prosjektet, holdes oppdatert etter behov om 

fremdrift, og tar stilling til aktuelle avgjørelser. 

Involvering av innbyggere/ tjenestemottakere, pårørende, virksomhetsledere, mellomledere 

og ansatte, er vesentlig for å sørge for en forankring i alle ledd.  
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5.4 Rapportering og oppfølging 
 

- Prosjektlederne rapporterer til Fylkesmannen etter angitte frister.  

- Regelmessig rapportering til styringsgruppa 

5.5 Samarbeidspartnere 
 

I prosjektet tas det sikte på å benytte de ulike kanalene vi allerede har som 

«sparringspartnere», samt å opprette kontakt med andre kommuner. Prosjektlederne deltar 

på etablerte samarbeid med Vestregionen og Kongsbergregionen/Øvre og Nedre Eiker og 

utveksler erfaringer med nærliggende kommuner som Lier og de tre kommunene på 

Ringerike.  

Prosjektet ønsker også å involvere eldrerådet, råd for funksjonshemmede, interkommunal 

digitaliseringssjef og Vitensenteret ved Høgskolen i Sørøst Norge. 

5.6 Lokale arbeidsgrupper 
 

Når satsningsområder er definert i de tre kommunene, settes det internt sammen relevante 

arbeidsgrupper. Gruppene sammensettes etter behov for kompetanse. 

Arbeidsgruppene har et tett samarbeid med prosjektlederne, og det lokale arbeidet 

koordineres med grunnmuren. Gruppene settes sammen for å synliggjøre kommunens 

behov og løfte aktuelle utfordringer innen satsningsområdet. Gruppearbeid vil også bidra til 

inkludering og eierskap til prosjektet.  

Deltakerne i arbeidsgruppene får tilbud om å delta på kurs og kompetanseheving innenfor 

Velferdsteknologiens ABC utdanning.  

Det skal benyttes utvalgte verktøy fra «SAMVEIS veikart for tjenesteinnovasjon og 

velferdsteknologi». Målet er å sikre kvalitet i arbeidet og jobbe frem en konkret plan for 

lokale anbefalinger. 
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5.7 Referansegruppe  
 

For å involvere tjenestemottakere inviteres en eller flere referansegrupper til å komme med 

innspill. Det benyttes kunnskap og informasjon fra 

brukerorganisasjoner/brukerrepresentanter på bakgrunn av definerte satsningsområder i 

hver kommune.  

 

5.8 Metode  
 

I de lokale arbeidsgruppene benyttes verktøyet «Samveis» som er utarbeidet av KS og 

SINTEF. På denne måten kan kommunene sikre involvering, og jobbe målrettet og 

systematisk i de lokale arbeidsgruppene. Arbeidsverktøyet benyttes som en stegvis prosess i 

kartleggingsarbeidet, og for å nå målet om å arbeide systematisk og samordnet for 

implementering av velferdsteknologi i Midt-Buskerud.  

For å skape involvering vil det i kartleggingsfasen arrangeres workshops, dialogmøter og 

intervjuer med ansatte, tjenestemottakere og pårørende. Dette blir også en del av 

tjenesteinnovasjonen i kommunene, for å synliggjøre nåværende og fremtidige brukerbehov 

og jobbe sammen om smarte løsninger i fellesskap.   

6.0 Fremdriftsplan/milepælsplan 2017-2019 

 

Kartlegge og utrede satsningsområder Høst 2017- 2018 

Generell kartlegging av tjenestene i de tre kommunene definere lokale satsningsområder 

nasjonale anbefalinger og lokale vurderinger 

Arbeidsgruppene sammensettes etter behov for ulik kompetanse, og bistår i 

behovskartleggingen i kommunen 

Mål:  

Funnene i grovkartleggingen legges til grunn for videre arbeid i gruppene med lokale 

anbefalinger og avdekking av brukerbehov. 
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Informasjon 2018 

Brukerinvolvering -Utarbeide felles informasjonsmateriell til innbyggerne  

Sørge for at informasjon er tilgjengelig og forståelig for alle innbyggere 

Informasjon til aktuelle bruker- og pårørendeorganisasjoner, råd og foreninger 

Jevnlige nyhetsbrev til ansatte, informasjon på kommunenes hjemmesider og bruk av media  

Informasjon til ledere, ansatte, tillitsvalgte, politikere, fastleger og andre involverte parter 

Mål:  

- Innbyggerne innehar kunnskap og forståelse for hvordan velferdsteknologi kan bli en 

ressurs for mestring av hverdagen. 

- Lett tilgjengelig informasjon finnes om teknologiske hjelpemidler og hva man kan skaffe 

på egenhånd(hjelpemiddelsentralen) 

- Innbyggerne blir mer bevisst på tiltak man kan gjøre selv i egen hverdag 

- Ansatte, ledere og andre som involveres i arbeid med brukerne har felles forståelse og 

holdninger til velferdsteknologi som en ressurs i tjenesten  

Kompetanseheving 2018-2019 

Oppstart av Velferdsteknologiens ABC i regi av 6-kommunerssamarbeidet og USHT 

Mål: 

- Ansatte innehar kompetanse og kunnskap om velferdsteknologi, og benytter det i 

tjenesten slik at det bidrar til trygghet og hverdagsmestring for brukeren.  

- Kunnskapen bidrar til at teknologi blir en naturlig del av tjenestetilbudet i tjenesten.  

Utarbeide tjenesteforløp 2019 

Utarbeide rutiner for å kvalitetssikre deloppgaver: ansvar, organisering, dokumentering, 

internkontroll, avvikshåndtering, personvern, risikovurderinger 

Egenandeler  likhet i de tre kommunene 

Vedtaksmaler likhet i de tre kommunene 

Mål:  

- Rutiner for håndtering av velferdsteknologi er etablert på alle områder før 

implementering sikrer stabilitet og trygghet for alle brukere, (ansatte og sluttbrukere)  
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Utredning av felles løsninger 2018-2019 

Utrede behov for felles anskaffelse av aktuell teknologi 

Utrede nåværende løsninger og fremtidige behov, innhente informasjon fra aktuelle 

leverandører/anskaffelser. Vurdere kost/nytte ved leie/eie 

Ta stilling til større kommunesamarbeid om anskaffelser og responssenterløsninger 

Innhente erfaringer fra andre kommuner 

 

Mål:  

Grundig utredning danner et godt grunnlag for avgjørelser. 

Oppnår større fleksibilitet og bedre ressursutnyttelse ift drift/ vedlikehold, økonomi og innkjøp. 

 

 

 

 

 

 

 

Kartlegge behov for endringer i infrastruktur 2018-2019 

Utrede behov for 24/7 support tjeneste innen IT og et ev. samarbeid med andre kommuner  

Kartlegge behov for responssentertjeneste  

Involvere IT avd. og ledelsen i kommunene, vurdere felles løsninger 

Mål:  

- 24/ 7 support tjeneste er etablert før velferdsteknologi implementeres og eskaleres 

- Forankring etableres i kommuneledelsen mht. økt behov for teknisk support og drift, 

utvikling og risikofaktorer ved å ta i bruk velferdsteknologi  
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7.0 Gevinster  

 

Kunnskap fra nasjonale prosjekter og erfaring kommunene allerede innehar om 

endringsprosesser, praktiske eksempler fra hverdagen og tidligere prosjekter anvendes. På 

den måten bygger kommunene en systematisk og samordnet innsats for innføring av 

velferdsteknologi i Midt-Buskerud.  

Ved å bygge en grunnmur oppnår kommunene å ha en helhetlig forståelse for prosessen 

med å innføre velferdsteknologi. Grunnmuren består av mange elementer som skal arbeides 

med parallelt. (Se, vedlegg «Grunnmur for velferdsteknologi Midt-Buskerud).  

Grunnmuren bidrar til at ansatte i tjenestene vil inneha økt kompetanse på 

velferdsteknologi, slik at de er trygge på å overføre kunnskap til brukerne som skal benytte 

de teknologiske løsningene. Gevinsten av å ha trygge ansatte er trygge brukere.    

Ved inkludering og forankring hos brukere, pårørende og ansatte kan effekten være mer 

eierskap til de kommunale tjenestene, og gevinsten er en mer tilpasset og brukervennlig 

tjeneste. 

Ved at brukerne/fremtidige brukere får informasjon om velferdsteknologi og hvordan dette 

kan være en ressurs i deres hverdag, er effekten økt motivasjon og interesse. Dette bidrar til 

«likemannsarbeid», hvor brukeren igjen kan spre positive holdninger til andre. Effekten av 

dette er økt selvbestemmelse og mestring. Dette gir igjen en gevinst for kommunene ved at 

vi kan gjøre en trygg implementering av velferdsteknologi.   

 En stegvis prosess frem mot implementering med å kartlegge brukerbehov, medfører at 

kommunen investerer etter faktiske behov fremfor leverandørens eller andre kommuners 

behov. De lokale vurderingene bidrar til hvordan vi kan skape bærekraftige tjenester for våre 

innbyggere, og synliggjør de aktuelle mulighetene og utfordringene.  

 

 

 

https://ehealthresearch.no/files/documents/Prosjektrapporter/NSE-rapport_2017-12_Kunnskapsoppsummering-Velferdsteknologi.pdf
https://ehealthresearch.no/files/documents/Prosjektrapporter/NSE-rapport_2017-12_Kunnskapsoppsummering-Velferdsteknologi.pdf
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8.0 Videreføring av prosjektet og implementering 

 

 Fokus på brukerinvolvering og tjenesteinnovasjon 

 Involvering av ansatte og ledere i tjenesten 

 Forankring på mellomledernivå  

 Eierskap hos ansatte  

 Kunnskap tjenestemottakere og pårørende 

 Arbeide forebyggende med bruk av velferdsteknologiske løsninger som en ressurs  

 Utarbeide forslag til anskaffelser på bakgrunn av satsningsområder og 

behovskartlegging 

 Utredning av mulighet for felles løsninger/felles anskaffelser mht. nasjonale 

anbefalinger 

 Utarbeide aktuell ROS analyse ved plan for implementering av teknologiske 

hjelpemidler. 

 Ressurspersoner i kommunene/implementeringsansvarlig  

 Velferdsteknologi koordinator 

9.0 Økonomi og budsjett 

 

Det blir søkt midler til Velferdsteknologi Midt-Buskerud fra Fylkesmannen i Buskerud. Hver 

kommune setter av ressurser til prosjektet. 

10.0 Kilder  

 

1. Stortingsmelding nr 29: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/34c8183cc5cd43e2bd341e34e326dbd8/
no/pdfs/stm2012201 
  

2. NOU 2011 Innovasjon i omsorg 
https://www.regjeringen.no/contentassets/5fd24706b4474177bec0938582e3964a/n
o/pdfs/nou201120 
 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/34c8183cc5cd43e2bd341e34e326dbd8/no/pdfs/stm2012201
https://www.regjeringen.no/contentassets/34c8183cc5cd43e2bd341e34e326dbd8/no/pdfs/stm2012201
https://www.regjeringen.no/contentassets/5fd24706b4474177bec0938582e3964a/no/pdfs/nou201120
https://www.regjeringen.no/contentassets/5fd24706b4474177bec0938582e3964a/no/pdfs/nou201120
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3. Fagrapport: 

Fagrapport om implementering om velferdsteknologi i de kommunale helse-og 
omsorgstjenestene 2013-2020  
 

4. Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/af2a24858c8340edaf78a77e2fbe9cb7/o
msorg_2020.pdf 
 

5. Første gevinstrealiseringsrapport: 
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1139/F%C3%B8rste%2
0gevinstrealiseringsrapport%20-%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf 
 

6. Andre gevinstrealiseringsrapport: 
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1277/Andre%20gevins
trealiseringsrapport%20-%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf 
 

7. Velferdsteknologi – Helsedirektoratet  
 

8. «Arkitektur for velferdsteknologi- anbefaling for utprøving og realisering» IS-2402 
 

9. Fremtidens alderdom og ny teknologi  
 

10. Datatilsynet- velferdsteknologi- personvern  
 

11. Rapport om digitalt tilsyn: 
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2462955/2017_16_Nilsen_Di
gitalt.pdf?sequence=5 
 

12. Kunnskapsoppsummering Velferdsteknologi: 
https://ehealthresearch.no/files/documents/Prosjektrapporter/NSE-rapport_2017-
12_Kunnskapsoppsummering-Velferdsteknologi.pdf 
 

13. SAMVEIS – Veikart for tjenesteinnovasjon  
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/innovasjon/veikart-for-tjenesteinnovasjon2/ 
 

14. Velferdsteknologiens ABC http://www.ks.no/globalassets/forslag-til-
opplaringsplan.pdf 
 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/180/Fagrapport-om-implementering-av-velferdsteknologi-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene-2013-2030-IS-1990.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/180/Fagrapport-om-implementering-av-velferdsteknologi-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene-2013-2030-IS-1990.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/af2a24858c8340edaf78a77e2fbe9cb7/omsorg_2020.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/af2a24858c8340edaf78a77e2fbe9cb7/omsorg_2020.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1139/F%C3%B8rste%20gevinstrealiseringsrapport%20-%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1139/F%C3%B8rste%20gevinstrealiseringsrapport%20-%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1277/Andre%20gevinstrealiseringsrapport%20-%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1277/Andre%20gevinstrealiseringsrapport%20-%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf
https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi#anbefalinger-om-velferdsteknologiske-løsninger-i-kommunene
https://ehelse.no/Documents/Velferdsteknologi/2015-12%20Rapport%20anbefalinger%20arkitektur%20velferdsteknologi%20v1.0.pdf
https://teknologiradet.no/wp-content/uploads/sites/19/2013/08/Rapport-Fremtidens-alderdom-og-ny-teknologi.pdf
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/forskning-helse-og-velferd/velferdsteknologi/
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2462955/2017_16_Nilsen_Digitalt.pdf?sequence=5
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2462955/2017_16_Nilsen_Digitalt.pdf?sequence=5
https://ehealthresearch.no/files/documents/Prosjektrapporter/NSE-rapport_2017-12_Kunnskapsoppsummering-Velferdsteknologi.pdf
https://ehealthresearch.no/files/documents/Prosjektrapporter/NSE-rapport_2017-12_Kunnskapsoppsummering-Velferdsteknologi.pdf
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/innovasjon/veikart-for-tjenesteinnovasjon2/
http://www.ks.no/globalassets/forslag-til-opplaringsplan.pdf
http://www.ks.no/globalassets/forslag-til-opplaringsplan.pdf

