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Forord

Strategisk plan for velferdsteknologi er utviklet for å vise hvordan vi skal nå mål og 
øke forståelse blant innbyggerne, medarbeiderne og folkevalgte hvordan Bærum 

kommune jobber med velferdsteknologi og videreutvikling av kommunale pleie og 
omsorgstjenester. Bærum kommune opparbeider seg unik kunnskap på teknologi 
og prosessevaluering gjennom prosjektene og forsøkene. Dette vil beskrives videre 

i planen.

Bærum kommune er en av de fremste kommunene i landet innenfor 
velferdsteknologiområdet, og kommunens kompetanse og erfaring etterspørres fra 

andre kommuner og fra næringslivet. 

Planen bygger videre på hovedgrepene i Mestrings- og omsorgsmelding 2013 – 
2023, økt selvhjulpenhet, arbeidsdeling og effektive tjenester. Der sier vi at vi skal 
legge til rette for at befolkningen kjenner til, skaffer seg og benytter teknologi som 

kan redusere behovet for kommunale tjenester.

Denne planen gir et kortfattet bilde av prosjekter, forsøk og teknologier Bærum 
kommune prøver ut nå. Den beskriver ikke løsninger, implementering og prosesser, 
men skaper et innblikk i målsetningene, milepæler og brukerhistoriene rundt.

Denne planen er utarbeidet av Pleie og omsorg Helseinformatikk.

Erik Kjeldstadli   
Rådmann

Bovild Tjønn   
Kommunalsjef Pleie og omsorg
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Innledning

Bærum kommune har siden 2009 satt tema 
velferdsteknologi på dagsorden. Handlingsprogrammet 

2012-2015 definerte velferdsteknologi som et 
strategisk viktig satsningsområde. Bærum kommune 
har deltatt og ledet flere store innovasjons- og 

forskningsprosjekter, samt bidratt til nasjonal kunnskap 
på området. Bærum kommune regnes som en av de 

fremste kommunene i landet på velferdsteknologi, og 
har ambisjon om å beholde denne posisjonen. 

Bærum kommune har stor tro på at mer innovasjon 

og økt produktivitet i offentlig sektor kan bidra til at 
kommunen kan møte økt etterspørsel etter tjenester i 

en tid med begrensede ressurser. Velferdsteknologi 
handler om løsninger som kan gi økt selvstendighet og 
mestring av eget liv og helse, basert på behovene til 

enkeltindividet. 
Utviklingen i samfunnet går i retning av større grad 

av digitalisering og utbredelse av teknologi (se 
Digitaliseringsstrategi 2013-2016 for kommuner og 
fylkeskommuner). Velferdsteknologi omhandler også 

teknologi og løsninger som kan bidra til ”foredling” av 
drift av pleie- og omsorgstjenester og effektivisering av 

arbeidsprosesser for å frigjøre ressurser til mer 
brukerrettete tjenester. 

Bærum kommune ønsker å øke kunnskap om 
innovasjon og utvikle en innovasjonskultur som vil gi 

handlingsrom til å tenke innovativt, innhøste erfaringer 
og implementere teknologiske løsninger. Bærum 
kommune ønsker videre å gi trygghet til å ta i bruk 

digitale løsninger og oppleve nytteverdi ved å ta i bruk 
disse.

Strategien skal understøtte utviklingen av nye og 
mer effektive omsorgstjenester, og bygger videre på 
Mestrings- og omsorgsmelding 2013-2023. 

Planen beskriver prosjekter og forsøk knyttet til tre 
hovedmålsettinger; Forebygging, Økt mestring og 

Effektivisering. 
Planen vil revideres minimum hvert annet år på 

bakgrunn av erfaringer fra utprøving. Forslag til tiltak 
som skal gjennomføres i drift, løftes frem i 
handlingsprogrammet.

Velferdsteknologi defineres som: 
Teknologisk 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 til 

tross for 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.» 

(NOU 2011:11)
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Mål

Tre hovedmålsetninger
Arbeidet med velferdsteknologi retter seg mot tre 

delmålsettinger. De skal sikre at vi jobber strategisk 

mot å levere stadig bedre og mer effektive tjenester til 
innbyggerne. 

1. Forebygge funksjonsnedsettelse å skade
2. Tilrettelegge for økt mestring for brukere /

medarbeidere
3. Effektivisere pleie og omsorgstjenester

For å finne fram til tiltak på hver av målsetningene, 
se fargekodene i margen på siden av dokumentet. 

Tiltakene innebærer utvikling og utprøving av ulike 
løsninger med tanke på fremtidig tjeneste.

Strategier for å nå målene

1. Kommunen skal bidra til å utvikle 

velferdsteknologiske løsninger til innbyggere, slik 
at de kan bo trygt hjemme i egen bolig så lenge de 
ønsker det. 

2. Velferdsteknologien skal være kostnadseffektiv og 
lønnsom for kommunens tjenesteproduksjon.

3. Teknologien skal være godt utprøvd og 
kvalitetssikret gjennom standardiserte løsninger.

4. Kommunen skal styrke kunnskap om innovasjon 

og utvikle en innovasjonskultur som vil gi 
medarbeidere handlingsrom til å tenke innovativt, 

innhøste erfaringer og implementere teknologiske 
løsninger. 

5. Kommunen skal involvere brukere av tjenesten i 

innovasjonsprosesser for å øke kunnskap om 
brukerbehov.  

6. Etiske betraktninger sett i sammenheng med 
brukerbehov, samtykkekompetanse og nytte skal 
alltid ligge til grunn før anskaffelse av 

velferdsteknologi.
7. Kommunen vil fremme offentlig og privat 

samarbeid både nasjonalt og internasjonalt, for å 
sikre faglig innsikt og bygge kompetanse innen 
velferdsteknologi.

Illustrasjon: KS 2013, Veikart for velferdsteknologi. Utviklet av SINTEF og NOVA
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Trygghetspakken - vår visjon

Målsetning 
Målet med arbeidet med trygghetspakken er å 

finne helhetlige velferdsteknologiløsninger som 

tilrettelegger for at en kan bo hjemme så lenge som 
mulig. 

«Velferdsteknologiløsningene vi velger skal gi
økt livskvalitet og selvstendighet, begrense

veksten av pleie- og omsorgsbehov og derved gi
kommunen bedre omsorgskapasitet»
Ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Trygghetspakken ble første gang beskrevet i 2009 

av Teknologirådet i deres rapport: Fremtidens 
alderdom og ny teknologi. Denne rapporten anbefaler 
som del av den nasjonale strategi at alle brukere av 

pleie og omsorgstjenestene i kommunene bør få tilbud 
om en trygghetspakke innen 2015.

Gjennom ulike forsknings- og utviklingsprosjekter i 
samarbeid med flere kommuner og forskningsmiljøer 
søker vi å utvikle innhold i Trygghetspakken, 

brukerpiloter og veiledninger.
"Trygghetspakken" er et utvalg av teknologiske 

løsninger og kommunale omsorgstjenester som 
tilsammen kan bidra til økt trygghet, sikkerhet og 
selvstendighet i hjemmet for beboeren og hans/hennes 

pårørende.

I følge St. meld 29 Morgendagens omsorg, er 
løsninger som kan inngå i en trygghetspakke ulike 

digitale huske-hjelpemidler (f.eks. kalenderhendelser 
eller påslått komfyr), fall-sensor, 
kommunikasjonsløsninger, bevegelsessensorer som 

styrer lys, dør-alarm, GPS-sporing utendørs og 
kroppssensorer for måling av vitale fysiologiske data.

Bærum kommune har etablert et trekantsamabeid 
mellom næringsliv, forskningsmiljøer og har flere 

samarbeidsprosjekter med kunnskaps- og 
forskningsmiljøer på dette området.

 

Utvikling av trygghetspakker bør prioriteres først, i 
tråd med Hagen-utvalgets og Teknologirådets 

anbefaling. En trygghetspakke er en videreutvikling av 

trygghetsalarmen som i tillegg kan inkludere blant annet 
selvutløsende alarm, fallsensor, røykdetektor, elektronisk 

døråpner, mobiltelefon, sporingsløsning (GPS) mv.

Industri 

Forsknin
g 

Forskning og Tjenestedesign

Brukere

Industri

Illustrasjon: SINTEF 
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Erfaringer med velferdsteknologi

Bærum kommune har siden 2009 satset innen 
området Velferdsteknologi. Kommunen har engasjert 

seg i en rekke Forsknings og utviklingsprosjekter på 
området i samarbeid med SINTEF, universitet og 
høyskoler samt andre kommuner. Kommunen erkjenner 

at det er behov for en bedre forståelse av behovene 
som skal dekkes, og hvordan de ulike teknologiske 

løsningene og helsetjenestene kan utformes, for å 
ivareta innbyggernes behov best mulig. Det er 
gjennomført et Innomed-prosjekt "Trygghetspakken - 

behovskartlegging" i samarbeid med SINTEF. Dette 
prosjektet involverte implementering av 

velferdsteknologi hjemme hos fire brukere i Bærum 
kommune, samt kontakt og samarbeid med 
leverandører og andre aktører på området. 

Erfaringer har vist at noe av teknologien er umoden 

og gir ikke den kvalitative trygghet våre brukere har 
krav på. Leverandørene er lite kjent med behovene til 
brukerne og de forstår også i liten grad brukernes 

hverdag og livssituasjon. 

Bærum kommune sitt demorom Fru Paulsens 
leilighet på Henie Onstad seniorsenter har vært en 
viktig arena og møteplass for å etablere kunnskap og 

entusiasme samt ufarliggjøre velferdsteknologi. 
Rommet har vært godt besøkt av eldre, andre 

kommuner og ansatte i pleie og omsorg i kommunen. 
Siden samarbeidet med leverandøren er avsluttet vil en 
ny leilighet bygges opp for å ivareta behovet for 

utprøvning, opplæring og visning av løsningene. Se 
side 12.

Gjennom arbeidet har med fru Paulsens leilighet 
Bærum kommune opparbeidet seg kunnskap, 

erfaringer og kompetanse som en tar med seg videre i 
arbeidet med nye velferdsteknologiprosjekter. 

Bærum kommune har også deltatt i Trygge Spor 1 
og 2, prosjekt hvor en prøver ut GPS på personer med 

kognitiv svikt. Se side 23 for link til rapporten.

Videre har Bærum kommune prøvd ut 

robotstøvsuger ved 4 tjenestesteder. Egne erfaringer 
og tilgjengelige testresultater, tilsa at robotstøvsugere 

egnet seg best for store og forholdsvis ryddige flater, 
likeså at de egnet seg som supplement til vanlig 
støvsuger.

De ansatte opplevde at bruk av robotstøvsuger 
frigjorde tid til andre arbeidsoppgaver og tre av de fire 

tjenestestedene ønsket å fortsette med bruk av 
robotstøvsuger. Robotstøvsugeren ble vurdert til å ha 
betydelige arbeidsmiljøgevinster. Arbeidsmiljøet 

oppleves bedre ved at arbeidet ble fysisk lettere for 
den som støvsuger. Arbeidsstedet opplevdes renere. Vi 

anbefaler at tjenestestedene vurderer om lokalene er 
egnet for bruk av robotstøvsuger og anskaffer disse 
selv. Pleie og omsorg Helseinformatikk tilbyr bistand til 

implementering og etablering av rutiner basert på 
erfarignene fra utprøvingen. 

Det er også gjennomført forsøk med spillteknologi 
for å øke aktivitet og mestring for den enkelte bruker. 
Konklusjonen fra prosjektet er at spillteknologi kan 

fungere som en aktivitet innen eldreomsorgen.
Spillteknologi kan anses som en aktivitet som 

forebygger og reduserer funksjonsnedsettelse gjennom 
styrket mental- og fysisk helse.  Spillteknologi kan 
stimulere til sosialt samvær, mestringsglede og trivsel 

for brukerne. 
Deltagere med ulike fysiske og kognitive evner 

klarer med tilrettelegging å gjennomføre bowling. Det 
skaper mye engasjement, interesse og moro både før, 
under og etter spilling.

I løpet av prosjektperioden så en større mestring 
både fysisk og kognitivt for flere av brukerne. 
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Målsetning
I Handlingsprogrammet 2014-2017, er et av 

målene at vi skal ta i bruk nye former for medvirkning. 

Slik at vi drar nytte av kompetanse og erfaring fra 
innbyggere, næringsliv, brukere og medarbeidere i 
utviklingen av kommunen og kommunens tjenester. 

Bærum kommune skal legge til rette for at 
befolkningen kjenner til, skaffer seg og benytter 

teknologi som kan redusere behovet for kommunale 
tjenester. 

Hva er Velferdstorget? 
Velferdstorget vil bli et hovedkontaktpunkt mot 

pleie- og omsorgstjenestene . Her kan innbyggerne få 
informasjon og inspirasjon om hvordan de kan 
tilrettelegge for en god helse. Målgruppen er eldre, 

kronisk syke, personer med demens, mennesker med 
fysisk og psykisk funksjonsnedsettelse og pårørende. 

Det vil gis informasjon om tjenester, hjelpemidler 
og velferdsteknologi på markedet som kan gjøre livet 
enklere for mange mennesker. Velferdstorget vil gjøre 

det enkelt for innbyggerne å finne frem til kvalitetsikret 
informasjon samlet på ett sted å få gode råd av 

Seniornett og personalet i Velferdstorget. Det vil også 

være mulig å prøve ut en rekke løsninger i 
Velferdstorget. 

Vår visjon er å skape et unikt tjenestetilbud til 
innbyggerne som kan inspirere mennesker til å 
tilrettelegge for en god helse for seg selv, eller for sin 

familie. En viktig hovedaktivitet vil være et nært 
innovasjonssamarbeid med innbyggere selv, ulike 

leverandører av teknologi, hjelpemidler og tjenester, 
frivillige organisasjoner og forsknings- og 
kunnskapsinstitusjoner. 

Milepæler
• Kartlegge brukerbehov

• Ferdigstille idefasen av konseptet innen 2013.

• Engasjere samarbeidspartnere - skape et dynamisk 
velferdstorg

• Velferdstorget forventes å stå klart i løpet av 2014. 

• Framtidig visjon for velferdstorget vil være å utvikle 
en nasjonal nettside

• Utvikle samarbeidsmodell med næringsliv, 
kunnskapsinstitusjoner, frivillige organisasjoner og 
kommuner.
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Illustrasjon: Inventas AS 

Velferdstorget 
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Trygg i hjemmet

Illustrasjonsfoto: Bærum kommune

Målsetning
Målet er å bygge kunnskap om hvordan vi kan 

utvikle trygghetsskapende løsninger i hjemmet. Videre, 

hvordan disse kan tilbys som en del av en kommunal 
tjeneste. 

Bakgrunn (fiktiv historie)
Marit er 80 år og har siden hun ble enke for tre år 

siden bodd i ekteparets hus i Lommedalen. Marit har 
en mobil trygghetsalarm, med denne føler Marit seg 

trygg både inne og utenfor huset. Marit kan derfor 
ubekymret reise til Dagsenteret for å treffe venninner 
eller jobbe ute i hagen. Hvis noe skulle skje, vet Marit 

at hun kan trykke på alarmknappen. Fagpersoner vil 
motta alarmen og rykke ut der Marit befinner seg. 

Trygghetsalarmen kan også gi varsel til Marits datter 
som bor i Trondheim, om Marit ønsker det.

En medisindispenser hjelper Marit å huske å ta 

medisiner 6 ganger i døgnet. Marit har blitt bedre 
medisinert i forhold til sin parkinson sykdom etter dette 

tiltaket. Det gir økt mestring og kvalitet i hverdagen og 
reduserer sannsynligheten for innleggelse på sykehus 

som følge av fall.
Marit har også fått installert et spyl-tørk toalett. Det 

gjør at hun kan gå på toalettet, når det passer henne 
uten å vente på hjelp fra hjemmetjenesten. Hun har 
også smarthus teknologi i huset som kan styre lys og 

varme, vise hvem som ringer på døren, samt varsle 
brann og vannlekkasjer.

Marit har et brukervennlig nettbrett i huset, dette 
bruker hun til å skype med datteren og sine barnebarn 
i Trondheim. I tillegg bruker hun det til å snakke med 

sin fastlege via sikker videokonsultasjon. Med dette får 
Marit hyppigere oppfølgning i forhold til tilpasning av 

medisiner, smertebehandling og ernæring.

Milepæler
• Mobil trygghetsalarm skal utprøves på reelle brukere 

vinteren 2014

• Medisindispenser; kartlegge om dette skal bli en del 

av tjenestetilbudet, innen 2015

(Nettbrett og GPS beskrives i senere kapittler)
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Trygg og aktiv med GPS
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Målsetning
Prosjektets mål er å utvikle en tjenestemodell for 

GPS og etablere veiledere og beslutningsstøtte i 
tjenesten for å implementere GPS som et verktøy i 
fremtidig kommunal tjeneste.

Det vil også være viktig å styrke kommunens 
kompetanse til å vurdere GPS-basert teknologi brukt i 

lokalisering av personer med demens samt å prøve ut 
ulik GPS teknologi.  

Bakgrunn (en fiktiv historie)
Gustav på 82 år har demens og bor sammen med 

sin kone i egen bolig. Gustav er på dagsenteret fem 
dager i uken. Dagsenterbussen kjører han til/fra 

dagsenteret som en del av tjenestetilbudet.
Gustav går ofte turer, noen ganger tar han gjerne 

tog eller buss. Han kan være borte i mange timer uten 

at noen vet hvor han er. Det hender at han forsvinner 
fra dagsenteret uten å si ifra. Det har vært flere 

episoder hvor politiet har blitt koblet inn. Fordi han har 
GPS har personalet på dagsenteret raskt kunnet 
lokalisere ham via PC med passord.

Politiet har da hentet ham og kjørt ham hjem. Han 
har blitt glad for å bli kjørt hjem. 

Gustav har ingen bevissthet om at han har med 
seg en GPS, men hans kone er helt klar på at hun 

ønsker det og at det er en stor trygghet for henne. Uten 
den ville ikke hun turt å la ham gå ut alene.  Personalet 
på dagsenteret opplever at GPS øker tryggheten. De 

slipper å avlede og låse dørene og eventuelt løpe ut og 
lete etter Gustav. Dette gir en roligere situasjon også 

for de andre på dagsenteret. 
Kona har et sterkt ønske om at de kan bo sammen 

hjemme. Bruk av GPS gjør at kona sammen med 

personalet på dagsenteret, klarer å håndtere 
situasjonen og Gustav kan fortsette å bo hjemme.

Milepæler

• Prosjektaktivitet Trygge Spor II ut 2015

• Etablering av GPS som en del av tjenestetilbudet, 
innen 2016

• Opprettelse av Kontaktsentral for mottak av alarmer i 
løpet av 2016.

Illustrasjonsfoto Foto: Henning Tunsli
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Målsetning
Hovedmålet med en testleilighet er å prøve ut 

forskjellige typer velferdsteknologi og hjelpemidler. Vi 
skal gjennomføre opplæring og kurs i leiligheten, som 
kan øke forståelsen og motivere medarbeidere til å ta i 

bruk velferdsteknologi.
Testleiligheten tenkes å brukes av 

ergoterapitjenesten, demenskoordinatorene samt andre 
faggrupper. Leverandører av velferdsteknologi med 
tilhørende tjenester, vil kunne samarbeide med pleie og 

omsorg i forhold til innovasjon, produktutvikling og 
implementering av velferdsteknologi. Et overordnet mål 

er at vi vil gi Bærum kommunes befolkning veiledning i 
teknologiske løsninger og i hvordan velferdsteknologi 
kan gjøre hverdagen enklere.

Bakgrunn

Med bakgrunn i erfaringene fra Fru Paulsens 
leilighet ser vi at behovet for en testleilighet er stor. 
Velferdsteknologien er ofte svært prematur og må 

videreutvikles før den tas i bruk i kommunen. Risikoen 
ved utviklingen og implementering av velferdsteknologi 

ansees som svært høy, derfor er det også et stort 
behov for leverandører å samarbeide med pleie og 
omsorg. En testleilighet kan minimere risiko og 

«barnesykdommer», samt sikre maksimal gevinst for 
Bærum kommune og sluttbrukere.

Vi ser også for oss at det kan være enklere å gi 
opplæring til både ansatte og pårørende i en leilighet 

som ikke er bebodd, som er tilpasset brukergruppen. 
Ved å ha en testleilighet vil det bli enklere for de 

ansatte å se nytteverdien med velferdsteknologi, da de 

kan utprøve ulike løsninger og ta del i 
innovasjonsarbeidet. 

Milepæler

• Prosjektbeskrivelse godkjent oktober 2013

• Arkitekttegning godkjent november 2013

• Håndtverk igangsettes januar 2014

• Innkjøp møbler/inventar februar 2014

• Ferdigstille mars 2014

Fru Krogs leilighet

Foto: Henning Tunsli
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Målsetning 
Bærum kommune skal øke IT kompetansen blant 

medarbeidere. Det gis opplæring slik at de ansatte får 
bedre forutsentninger for bruk av teknologi og øker 

teknologiforsåelsen. 

Bakgrunn
Innføring av teknologi i pleie- og omsorgstjenesten 

gir ekstra utfordringer med tanke på de ansattes 

kompetanse og interesse for teknologi. Ved ansettelse i 
pleie- og omsorgstjenesten, har man tradisjonelt i liten 

grad etterspurt teknologikompetanse. Denne 
kompetansen er viktig for å sikre et godt grunnlag for 
innføringen av velferdsteknologi. 

En viktig forutsetning for å lykkes er å øke den 
generelle IT kompetansen til samtlige arbeidstakere, og 

ledere og gi ansatte opplæring og god oppfølging for å 
øke kunnskap og forståelse.

Det settes derfor i gang kartlegging av IT-

kompetanse hos ansatte i pleie og omsorg for å kunne 
tilby opplæring i henhold til behov.

I tillegg vil en viktig del av innføringsprosjektene 
være å gi de ansatte tilpasset opplæring og tett 
oppfølging slik at «teknologifrykten» reduseres og 

potensialet i ny teknologi utnyttes optimalt.

Milepæler

• Kartlegging av ansattes IT kompetanse gjennomføres  

innen januar 2014

• Opplæring av brukere og ansatte inngår som en del 
av alle pilot- og innføringsprosjekt

• Etablere veiledere og opplæringsmoduler for den 
enkelte tjenesten 

 

 «Innføringen av nye IKT-systemer i helsevesenet skjer i et 
høyt tempo og kanskje så fort at ikke alle henger med. De 
helse-ansatte er opptatt av å få jobben gjort, de ønsker å 

være effektive men mange helse-ansatte har liten forståelse 
for hvordan IKT kan bedre deres egen arbeidssituasjon og 

pasientens behandlingssituasjon. Det er tidligere brukt 
lite ressurser på og liten forståelse for hvordan it kan 

forenkle og effektivisere arbeidet i helsevesenet». 

Anne Berit Fossberg, masteroppgave
Talegjenkjenning 2012

Oppbygging av IT-kompetanse
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Målsetning
Målet med forsøket er å teste ut hvordan nettbrett 

kan brukes av eldre som en aktivitet, et 

kommunikasjonsmiddel med helsetjenesten, og en 
kanal for kontakt med andre for å oppnå økt grad av 
trivsel, velvære og bedret ernæringsstatus. 

Oppfølging av kronisk syke og samarbeid mellom 
fastlege og hjemmebaserte tjenester er krevende. Vi 

ønsker derfor å se på andre muligheter for slik 
kommunikasjon og samhandling for å gi brukergruppen 
et bedre tilbud.

Forsøket skal også utforske hvordan nye 
samarbeidskonstellasjoner mellom lokal helsetjeneste 

og frivillig sektor, kan være med på å tilrettelegge for 
dette, og hvordan det påvirker brukerne og 
tjenesteapparatet.

Bakgrunn (fiktiv historie)

Else er 83 år. Hun har litt dårlig hukommelse og bor 
alene i Bolig med service. Hun har vært yrkesaktiv i 

hele sitt voksne liv, og er vant til å ta beslutninger og 
bestemme selv hva hun ønsker å gjøre. Hun har familie 
et stykke unna og bekjente i nærmiljøet. Else liker å gå 

tur i nærmiljøet eller så tar hun gjerne drosje ned til 
sentrum eller kjøpesenteret. Hun liker å følge med på 

hva som skjer. 

Else glemmer å spise og føler ikke alltid sult, noe 
som har ført til at hun har tapt vekt. Hun har besøk av 

hjemmetjenesten som legger til rette for måltidene og 
henter henne til middag i spisesalen samt gir praktisk 
bistand tilsammen fire ganger om dagen. 

Else har nå fått ett nettbrett som har flere app`er 
som omhandler kosthold og ernæring. På nettbrettet 

finner hun også informasjon om dagens meny og 
aktivitetstilbud på huset. Pårørende er veldig glad for 
at Else får være med i prosjektet da Skype bidrar til 

sosial kontakt med familie og venner. Det gir økt 
trygghet både for pårørende og personalet at 

personalet kan nå henne ved opprop via nettbrettet. 
Personalet har klare rutiner for bruk av nettbrettet.

Milepæler 

• Oppstart forsøk med videokommunikasjon i 
begynnelsen 2014. Inkluderer to brukere i Høvik 

distrikt.

• Oppstart forsøk med nettbrett i begynnelsen av 

2014. 10 brukere Dønski bolig- med service. 

Nettbrett gir en rekke muligheter til å 
utforske kommunikasjon og samhandling, 

gjennom en rekke aktuelle (gratis eller billige) 

app`er.  Dette kan være Skype videosamtaler 
som kan oppmuntre til sosial kontakt med 

familie og venner, Facebook, eller annet sosial 
medium, som kan anvendes som 

informasjonskanal mellom beboerne og de 

ansatte. 

Oppfølging og kommunikasjon
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Oppgradering - institusjoner, bolig 
med service og samlokaliserte 
boliger

Målsetning
Prosjektet skal kartlegge institusjonene, bolig med 

service og de samlokaliserte boligene i Bærum 
kommune med tanke på tilrettelegging av bygg for mer 
effektiv drift og større grad av selvhjulpenhet for 

beboere. Prosjektet omfatter fysiske omgivelser samt 
teknologiske løsninger som kan bidra til dette.

I løpet av prosjektperioden skal 200 
institusjonsplasser tilpasses personer med demens.

Milepæler

• Kartlegge alle institusjonene høsten 2013

• Kartlegge alle Bolig med service våren 2014

• Kartlegge de samlokaliserte boligene høsten 2014

• Prosjektene forventes ferdigstilt høsten 2015

Foreløpig resultat av kartleggingen av 

institusjonene
Det er besluttet å skifte ut flere av 

sykesignalanleggene på institusjonene. Kartleggingen 

viser at sykesignalanleggene som er i mange av 
institusjonene er gammeldagse. De mangler sentrale 

funksjoner i forhold til et moderne sykesignalanlegg. 
Noen aktuelle nye funksjoner er beskrevet i den fiktive 
historien. 

Fiktiv historie
Hr Johannessen har bodd på sykehjem i to år. Han 

blir stadig mer dement. Etterhvert som hjelpebehovet 
har økt, har han fått flere hjelpemidler. En sensor på 
sengen, registrer når han står opp av sengen. Sensoren 

sender ut en alarm til personalet via deres telefon. 
Personalet kan gå til hr. Johannessen umiddelbart, for 

å hjelpe han på toalettet og forhindre fall.
De har også montert en sensor som fanger opp om 

han forlater rommet sitt på natten. 

På sykehjemmet har de også koblet på geo-fence 
på signalanlegget (elektronisk gjerde som varsler når 

man passerer gitte områder utendørs). 
Hr. Johannessen kan gå ut når han ønsker det, 

uten at ansatte og pårørende blir engstelig og han føler 

seg trygg.

Teknologistøtte på sykehjem
Bærum kommune er også med i prosjektet 

Teknologistøtte på sykehjem, hvor hovedmålet er å 

bidra til forbedring av den kommunale pleie- og 
omsorgstjenesten gjennom å etablere helhetlige 

teknologiske trygghetsløsninger for beboere på 
sykehjem og deres hjelpepersonell. Dette prosjektet er 
støttet av Regionalt forskningsfond, Hovedstaden.
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Elektronisk nøkkelsystem

Målsetning
Målet for utprøvingen er økt trygghet for bruker og 

effektivisering av nøkkelrutiner ved bruk av elektroniske 

nøkler. 

Bakgrunn (en fiktiv historie)

Fru Hansen er 87 år gammel og har siden hun ble 
enke for 5 år siden bodd alene i ekteparets hus på 

Bekkestua. Hjemmetjenesten har montert et elektronisk 
nøkkelsystem hos fru Hansen. Systemet er ikke synlig 

fra utsiden. 
Med det elektroniske nøkkelsystemet trenger 

hjemmetjenesten kun en smarttelefon, og sitt 

personlige passord med seg hjem til bruker. Ved bruk 
av en applikasjon (app), kan hjemmetjenesten låse opp 

døren. Nøkkelsystemet forventes å effektivisere 
nøkkelhåndteringen og eliminere alle tap av nøkler. Tall 
fra andre kommuner viser at det medgår 27 min pr 

ansatt til nøkkelhåndtering ved bruk av tradisjonelle 
nøkler. Dette forventes redusert betydelig ved innføring 

av elektroniske nøkler.
Tilgangsstyring vil sikre rett person til rett bruker. 

Systemet sikrer at hjemmebesøk loggføres, som er en 

unik kvalitetssikring og redusere fare for at brukere ikke 
får besøk fra hjemmetjenesten.

Milepæler
• Oppstart utprøving november 2013 med kartlegging

• Montering av 50 låser i Rykkinn distrikt januar 2014 
Ansatte har fått opplæring i bruk februar 2014

• Testperiode: 10 måneder, ferdig desember 2014

• Rapport ferdig januar/februar 2015

• Mulig utbredelse av løsningen i hele kommunen, 
avhengig av resultatene i pilotprosjektet

Foto: Harrald Waugh
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Koordinering og driftstøtte

!
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Foto: SINTEF/Werner Juvik

Målsetning
Bærum kommune har som målsetning å forbedre 

samhandling på tvers av tjenestesteder, og støtte til 

arbeidsprosesser med bruk av ny teknologi. 
En viktig effekt av dette vil være sikring av tilbudet 

til brukeren ved bedre oversikt over tiltak og aktiviteter 

som skal gjennomføres. Økt dekningsgrad. Rett bruk 
av plasser og turnover er viktige delmål. 

Bakgrunn
Trygghetsavdelingen i Bærum kommune har 17 

plasser, er et kombinasjonstilbud og er unikt på 
landsbasis. Avdelingen har både trygghets-, krise- og 

legevaktsplasser. Alle oppholdene er av ulik varighet. 
Avdelingen anvendes også for korttidsopphold for 
utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. 

Avdelingen har manuelle og tidkrevende 
arbeidsrutiner. Det er utfordringer rundt ressursstyring 

og personalfordeling. Det er derfor igangsatt et prosjekt 
for å utvikle bedre prosessstøtte i forbindelse med inn- 
og utskriving av pasienter. Det er mange aktører som 

involveres i forbindelse med innskriving, som 
pårørende, hjemmebaserte tjenester, fastlege og 

tildelingskontoret. Alle arbeidsprosessene gjør at det er 
et stort behov for oppgavestøtte og informasjonsflyt.

I neste fase av prosjektet skal Legevakten kunne 

samarbeide med avdelinger som har mottaksplasser 
og ø-hjelpsplasser via samme arbeidsflate. Det vil gjøre 

at alle aktuelle parter har sanntids oppdatert 
informasjon og nødvendig informasjon tilgjengelig til 
enhver tid.

Løsningen tenkes videreutviklet til løsning for 
Kontaktsentral. 

Milepæler

• Utvikle samarbeidsplattform mellom Legevakt, 
mottaksplasser og ø-hjelpsplasser i løpet av 2014

• Utvikle løsning for Tildelingskontor og logistikk rundt 
plassadministrasjon i løpet av 2014
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Målsetning
Utvikle en tjeneste for motak av alarmer, uttrykning 

ved alarmer og lokalisering av personer med GPS.

Målet er å utvikle en mer lønnsom tjeneste, hvor 
brukeren og pårørende får bedre oppfølgning og hjelp 
av fagpersoner som sørger for rett hjelp til rett tid. 

Fagpersoner har tilgang til pasientinformasjon. Dette vil 
bli et unikt tilbud som ikke eksisterer i kommunen dag.  

Bakgrunn (fiktiv historie)
Sykepleier Ole som kommer på vakt på 

kontaktsentralen får rapport fra nattsykepleier Berit. En 

bruker, Kjell Hansen, hadde ikke vært hjemme til avtalt 
tid ved kveldsbesøk fra hjemmesykepleien. Han ble 
lokalisert sittende på en bussholdeplass av 

kontaktsentralen. Etter avtalen som er inngått med Kjell 
ble han lokalisert og siden han fortsatt satt på samme 

sted ble trygghetsbilen tilkalt og kjørte brukeren hjem. 
En alarm vises på skjermen, en mobil 

trygghetsalarm. Ole ringer opp bruker som forteller at 

han var på vei til butikken og har falt og ikke klarer å 
komme seg opp. Han tror han har brukket benet. Ole 

ringer til ambulansen og forteller om situasjonen og gir 
ambulansen adressen brukerens trygghetsalarm som 
Ole ser på skjermen.

Erfaringer i de ulike forskningsprosjektene viser at 
det er behov for et sikkerhetsnett/støttesystemer med 

mottak av alarmer med tilhørende tjenester. En av 
oppgavene til sentralen vil være å motta varsler/alarmer 

fra ulike sensorer om risikofylte brukersituasjoner jf. 
Trygg i hjemmet og Trygg og aktiv med gps. 

Personell på sentralen må samhandle med andre 
tjenester i kommunen vedrørende status og tiltak som 
skal igangsettes for hver bruker.  Dagens 

trygghetsalarm har en slik tjeneste, men med større 
kompleksitet vil en koordinert kommunal tjeneste gi 

merverdi til brukeren, pårørende og kommunen.
De tekniske løsningene for Kontaktsentral må sees 

i sammenheng med løsningene for prosesstøtte og 

samhandling som etableres, da det kan handle om 
samme brukerne.  Det er også viktig å samordne/

integrere med løsninger som velges for 
Trygghetspakken.

Vår ambisjonen er å gi brukerne en bedre 

sammenhengende tjeneste der personalet har tilgang 
til opplysninger om brukeren og kan gi rask respons og 

god hjelp. Tall fra Trondheim kommune viser at deres 
tjeneste løser 90% av henvendelsene pr telefon, mens 
tilsvarende tall fra andre kommuner som benytter 

eksterne leverandører er 50%. I tillegg må det etableres  
et utrykningsteam. Tjenesten må sees i sammenheng 

med organisering av hjemmebaserte tjenester.

Milepæler

• Forslag til organisering av tjenesten des 2014

• Tjeneste etableres i løpet av 2015/2016

Kontaktsentral
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ReAAL - EU prosjekt

Målsetning
Utprøvning av applikasjoner og teknologi på en 

åpen plattform. Prosjektet utforsker også om åpen 

plattform gir verdi for aktørene.

Bakgrunn
«Make it ReAAL» (ReAAL) er et EU prosjekt hvor 

Bærum kommune står for norsk pilot med 300 
respondenter. Prosjektet er et samarbeid med syv 

europeiske land (Italia, Spania, Frankrike, Tyskland, 
Nederland, Danmark og Norge).

Prosjektet vil omfatte totalt 7000 brukere. Åpne 

plattformer er en viktig forutsetning for å lykkes med 
fleksible og kostnadseffektive IKT- baserte løsninger til 

støtte for et aktivt og selvstendig liv for eldre 
mennesker. IT-løsninger og velferdsteknologi kan 
forlenge de eldres selvstendige liv og forlenge tiden de 

er aktive og trygge i egen bolig. IKT-løsninger har også 
et stort potensial for å øke sosial inkludering og 

deltakelse av eldre mennesker, samt kunne forbedre 
kvaliteten på arbeidet for pleierne. På den andre siden 
vil den åpne plattformen kunne gi 

applikasjonsleverandører og tjenesteleverandører en 

felles plattform hvor de kan investere og utvikle sin 
virksomhet. 

Det er viktig for det offentlige å fremme 
leverandøruavhengighet og konkurranse.

Milepæler
Våre 300 respondenter kommer fra allerede 

planlagte forsøk som beskrevet i handlingsplanen.

• Mobil trygghetsalarm

• Elektroniske låser
• Trygghetspakke

• GPS 
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Ressursbruk

Arbeidet med velferdsteknologi har som tidligere nevnt 
i hovedsak foregått gjennom forsknings- og 

utviklingsprosjekter så langt. Forskningssamarbeid 
med SINTEF, Universitetet i Oslo, Høgskolen i 
Vestfold og flere kommuner er finansiert gjennom 

offentlige tilskuddsmidler fra Regionale forskningsfond, 
Forskningsrådet og Innomed (Innovasjon Norge og 

Helsedirektoratet). Bærum kommune benytter ikke 
egne midler til dette bortsett fra utstyrsinvesteringer og 
den forventede egeninnsatsen i form av timer/

deltagelse i prosjektene. Disse ressursene er i all 
hovedsak dekket innenfor PLO Helseinformatikk sitt 

driftsbudsjett.
 
Bærum kommune har satt av totalt 53 mill i 

investeringsmidler til velferdsteknologi i perioden 
2011-2015. Midlene er foreløpig brukt i begrenset grad 

på grunn av at løsningene i markedet ikke har 
tilfredsstilt brukerbehov og krav til modenhet. 

Anskaffelsesprosesser er påbegynt for elektroniske 
nøkkelsystemer og teknologistøtte i sykehjem. Begge 

systemer forventes å gi en mer effektiv drift. 

Innføring av nye løsninger forutsetter endringer i 
den sentrale IT-infrastrukturen.  Dette innebærer 

etablering av generell maskinvare, systemer for 
utveksling av data fra og til støtte- og 
varslingssystemer, kabling og installasjon av trådløse 

soner på institusjoner og boliger der dette ikke er 
tilfredsstillende. Alarm- og overvåkningssystemer samt 

arbeidsstasjoner inklusive nettbrett og annet 
periferiutstyr der dette er nødvendig.

I de øvrige prosjektene er det foreløpig for tidlig å 
foreslå investeringer da løsningene er for umodne eller 

resultatene usikre. Dette gjelder spesielt for løsninger 
for trygghet i hjemmet. 

Det er ansatt en prosjektleder, samt en rådgiver fra 
eiendom er engasjert i 40 % stilling. Det er også ansatt 

en innovasjonsrådgiver i full stilling, samt utlyst en 
prosjektlederstilling. Disse stillingene dekkes innenfor 
investeringsmidlene. 
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Modell på samarbeid

Offentlig og privat samarbeid kan bidra til å løse 
velferdssamfunnets utfordringer, styrke virksomhetenes  

konkurranseevne og lønnsomhet i offentlig sektor. 
Modellen nedenfor viser hvordan Bærum kommune 
jobber med innovasjon og utvikling med ulike 

samarbeidspartnere. 

Sentrale samarbeidspartnere
SINTEF

Universitetet i Oslo (UIO)
Høyskolen i Vestfold (HIVE)
Arkitektur og designhøyskolen (AHO)

Innovasjon Norge
Regionale forskningsfond

Kommuner: Trondheim, Drammen, Oslo, Skien, 
Lørenskog, Skedsmo, Bjugn, Åfjord, Malvik, Stavanger, 
12K i Vestfold.

BÆRUM KOMMUNE

Forsknings -og kunnskapsmiljøer

Brukere / Innbyggere

Kommuner / O!entlig etat

Leverandører /
Frivillige organisasjoner

Produkter og tjenester Gir kunnskap om behov

Kunnskap om å ivareta og tilrettelegge for god helse

Trygghetspakke og andre tjenester
Informere om velferdsteknologi og tjenester

Mulighet  for innovasjon
Kunnskap om kommersialisering

Tilgang på behovene til tjenesten og brukere
Kompetanse på helse- og omsorg
Pilotteste løsning
Mulighet til innovasjon

Tilgang på emperien
Tilgang på behovene til tjenesten og brukere

Øke kunnskap

Ivaretar kommunens interesser

Erfaringer, resultater og rapporter fra prosjektene

Ivaretar kommunenes interesser

Annerkjennelse

Finansielle virkemidler
Nettverk Nettverk

Modell på samarbeid for utvikling og implementering av velferdsteknologi - Offentlig og privat 
innovasjonssamarbeid (OPI) 
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Metoder for innovasjon

Velferdsteknologivurdering (VTV)
Velferdsteknologivurdering (VTV) er en 

vurderingsmetode for velferdsteknologisk hjelpemidler 
utviklet av Teknisk institutt i Danmark 
(www.teknologisk.dk). Metodikken brukes til vurdering 

og evaluering av velferdsteknologi og er brukt ved 
vurdering av flere teknologier som robotstøvsuger, 

medisindispenser og spillteknologi. 
I en VTV evalueres det på fire overordnede 

områder og i en VTV vil en kunne og måtte bruke 

forskjellige faglige og vitenskapelige metoder og 
analyser avhengig av hvilken teknologi som skal 

vurderes. 
De etiske spørsmål og dilemmaer er ikke en direkte 

del av en VTV, men en har de med som emner i forhold 

til makt og overvåking, samspill med andre mennesker 
og dette med erstatning av menneskelig omsorg. En 

må overveie for og imot hva gjelder de etiske 
aspektene. 

Målet med VTV er å få en evaluering av 

velferdsteknologien. Dette ved å se på betydningen, 
effekter, virkemåte og tekniske forhold ved 

velferdsteknologien. 
Videre ønsker en at evalueringene skal kunne 

brukes til å skape forståelse, forankring og akseptanse 

for bruk av velferdsteknologi, samt se om teknologien 
kan være til nytte for brukerne og de ansatte og om det 

er noen effektiviseringspotensialer.

Tjenestedesign - Brukeren i sentrum
Tjenestedesign som fagfelt er relativt nytt. 

Tjenestedesign er en helhetlig tilnærming til utvikling av 
tjenester som setter mennesket i sentrum. 
Tjenestedesignere benytter en metodisk og kreativ 

tilnærmelse for å levere helhetlige, forståelige og 
attraktive tjenester til brukeren. De vektlegger det 

menneskelige og personlige. Form, funksjon, 
opplevelse og effektivitet utvikles med fokus på 
brukernes og kommunens behov.

Som kommune opplever vi stadig høyere 
forventinger til kvalitetsnivå fra innbyggerne, samtidig 

som vi har mindre ressurser i årene fremover. En slik 
utfordring krever kontinuerlig innovasjon. Strategisk 
bruk av design kan bidra til å utvikle 

tjenesteinnovasjoner som oppleves å skape verdi for 
både brukeren og kommunen. Tjenestedesign kan 

bidra til å øke brukervennligheten, tilfredsheten og 
effektivitet

Bærum kommune ser nytten ved å ta i bruk 

tjenestedesign, og har flere samarbeidsprosjekter med 
kunnskaps- og forskningsmiljøer på dette området. 

Tjenestedesign dreier seg om å skape gode og 
helhetelige opplevelser ved å sette brukeren i sentrum, i 

samsvar med bedriftens fremtidige strategi. Kundens 

stadig høyere forventninger til kvalitet og effektivitet 
krever kontinuerlig innovasjon. Bruk av designmetodikk i 

utvikling av tjenester bidrar til å skape verdi for både 
bruker og tjenesteleverandør. 

Norsk Designråd

www.norskdesign.no

http://www.teknologisk.dk
http://www.teknologisk.dk
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Vesentlige dokumenter:

Rapporter fra SINTEF

Trygghetspakken - behovskartlegging og erfaringer

 
https://www.baerum.kommune.no/PageFiles/54499/
Trygghetspakke

%20behovskartlegging_Innomed_v10%2020%20juni
%202012.pdf

Velferdsteknologi i pleie og omsorgstjenestene.

Forutsetninger og anbefalinger for implementering av 
Trygghetspakken i Bærum kommune.

https://www.baerum.kommune.no/PageFiles/54499/
Rapport-Trygghetspakken%20Baerum-

brukererfaringer_endelig-2.pdf

Trygge spor 

Bærum Kommune har deltatt i forskningsprosjektet 
Trygge Spor hvor vi har utprøvd GPS-løsning og 
tilhørende støttesystemer for personer med demens. 

https://www.baerum.kommune.no/Documents/Pleie

%20og%20omsorg/PLO%20helseinformatikk/Trygge
%20spor%20rapport.pdf

Piloter i Trygghetspakken - Erfaringsnotat 
2011-2012

http://www.sintef.no/project/Velferdsteknologi/
Trygghetspakken/Erfaringsnotat_%20piloter%20i

%20Trygghetspakken%202011-2012.pdf

Teknologirådet

Fremtidens alderdom å ny teknologi
http://teknologiradet.no/wp-content/uploads/sites/
16/2013/08/Rapport-Fremtidens-alderdom-og-ny-

teknologi.pdf

Nasonale strategier

NOU 2011: 11 Innovasjon i omsorg:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/

2011/nou-2011-11.html?id=646812

Meld. St. 29 (2012-2013) - regjeringen.no:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/

stmeld/2012-2013/meld-st-29-20122013.html?
id=723252
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Postadresse:  Bærum kommune, PLO Helseinformatikk 1304 Sandvika

Telefon:          67 50 40 50 
                       ehit@baerum.kommune.no
                       www.baerum.kommune.no
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