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Frihets- og velferdsteknologi

For innbygger

Økt mestring, økt sosial deltagelse, økt livskvalitet og økt trygghet

For tjenesten

Økt tjenestekvalitet og pasientsikkerhet

- Effektiv og trygg samhandling rundt og for innbyggere med hjelpebehov

- Økt digital innbyggerdialog for innbyggere med hjelpebehov og pårørende



Prioriteringsprinsipper for utvikling og retning

Anbefalinger fra KS og  direktoratet for E-helse (kommunal portefølje).

Løsninger vedtatt innført på initiativ fra politiske organer og ledelsen.

Behov fra innbyggerne.



Hendelsesbasert digitale løsninger for innbygger



Enhetlig løsninger med pasienten i sentrum 



Noen av våre fokusområder for 2022

Samhandling på tvers i helsesektoren- Kjernejournal

Gjør det mulig å utveksle kritisk pasientinformasjon mellom fastlege, 

spesialisthelsetjenesten og våre helsepersonell i kommunen. 

Digital innbyggerdialog- Digihelse

Sende og motta meldinger til og fra helse- og omsorgstjenestene i kommunen 

Se avtaler om hjemmebesøk og avbestille besøk

Få varsler om utførte hjemmebesøk på tekstmelding eller epost. 

Digital hjemme oppfølging- Nyopprettet prosjekt 



Trygghetspakken (integrert med Profil via VKP)

Digital trygghetsalarm ( 1891) , Brann/Røyk varslere(426), Dørsensor (3),  Fallsensor(95) 

E-lås
Totalt 1796 stk, 1735 trygghetstjenesten, 61 kun i hjemmetjenesten  

Lokaliseringstjeneste
60 GPS’er av ulike typer

Medisineringsstøtte 
59 stk Evondos

Digitalt tilsyn
14 digitale tilsyn

Ascom pasientvarsling
14 institusjoner både sykehjem og omsorgsboliger 

Stanley kollegavarsling 
5 tjenestesteder , bolig psykisk helse og rus 

Løsninger implementert i Bærum kommune (september 2021 )



Visningsarenaene våre
På Atri-X og Emma MeDLiv kan innbyggere og ansatte:

Prøve ut og oppdage nye hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere.

Finne løsninger som kan gi økt frihet og trygghet. 

Delta på tema dager, foredrag og presentasjoner for å få kunnskap om ulike fokus områder.

Arbeides med å etablere prosjekt for å prøve ut synshjelpemidler på Atri-X i samarbeid med NAV-

HMS.  

Ordinære åpningstider 10-15 tir, ons, tors (til 18) og fre 10-15*. Besøk etter avtale under 

pandemien.  
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