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   Demografisk endring 

• Den demografiske endringen av befolkningen sammen med et økende 
antall kroniske syke og pasienter med sammensatte lidelser gjør at vi 
får behov for velferdsteknologiske løsninger.  

 



    Det gjelder å forberede seg på utfordringene! 



NOU 2011:11 «Innovasjon i omsorg» 

Med velferdsteknologi menes først og fremst 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.  
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   Omsorgsteknologi      (Sensorer, overvåking, ivaretagelse) 



   Personlig helseteknologi    (helseovervåking og behandling) 



   WHO:  500 millioner mennesker innen 2015 

• Sensorer knyttet til mobilen 

 
– Optiske analyser 

– Sensorer 
 

•  
 

 
 



   Pasienten tar større ansvar for egen helse  



  Stortingsmelding 9:   En innbygger – en journal 



   Meld. St. 29: Morgendagens omsorg 

• Velferdsteknologiprogrammet 2020:  
– Nasjonalt program for utvikling og implementering av 

velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene 

 

• Helsedirektoratet gis et overordnet ansvar for 
standardiseringsarbeid på velferdsteknologiområdet.  
– Det forutsettes et nært samarbeid med KommIT, Standard 

Norge, leverandør- og bransjeforeninger og Norsk Helsenett SF.  

 

• Arbeidet skal sees i sammenheng med standardiseringsarbeidet på 
IKT i helseområdet.  

 



  Mange pilotprosjekter 

Bergen Stavanger Hamar
Tromsø Verdal Halden

Drammen Lillehammer
Harstad Levanger

Kristiansand Selbu Stjørdal
Sandefjord



   Standardiseringsproblemet 

Det «gode» med standarder er at det er svært 
mange å velge imellom! 
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Alle installerer hvert sitt utstyr 
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Brukeren er koblet til ulikt måleutstyr/alarmer som rapporterer til hvert sitt tjenestenivå 



Det samme måleutstyret kan brukes av alle 
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   Arkitektur og standarder 

Overordnet arkitektur og standarder skal sikre at 

velferdsteknologi og personlig helseteknologisk utstyr 

fungerer sammen og kan kommunisere livsviktige 

data enten utstyret er levert av NAV, kommune, 

spesialisthelsetjeneste, primærhelsetjeneste eller 

privat aktør.  



Samspill og interoperabilitet 

• For å møte morgendagens behov for velferdsteknologi må en rekke 
ulike komponenter, produkter og tjenester arbeide sammen.  

 

– Hjemmeautomatisering og kontroll 

– Husholdningsapparater 

– Medisinsk utstyr (spesialisthelsetjeneste) 

– Personlig medisinsk teknisk utstyr 

– Forbrukerelektronikk 

– Helse informasjonsteknologi 

– Telekommunikasjon 

 

• For å kunne integrere tjenestene må vi velge de samme standarder og 
bruke det samme språket (terminologi) 

 



  Nordisk samarbeid om standarder? 



Ansvarsområder for standarder 

Fysiske eller miljømessige standarder   
Kommunikasjonsstandarder 

Standard Norge/Post og Teletilsynet/Helsedirektoratet 

Tekniske eller syntaktiske standarder   
Protokoller 

Standard Norge/Post og Teletilsynet/Helsenett/Helsedirektoratet 

Semantiske standarder 
Innholdsstandarder 

Helsedirektoratet 

Prosesstandarder 
Prosesstandarder 

Helsesektoren 



En eldre person faller i leiligheten sin: 
 

1. Falldetektoren oppdager at personen har falt 
 Melding sendes til vaktsentral eller eventuelt pårørende 

2. Personlig medisinteknisk utstyr måler vitale funksjoner som blodtrykk, 
puls og oksygenopptak 
 Vitale data sendes til pasientens journal 

3. Oversikt over de siste dagers medisininntak samles inn 
 Informasjon sendes til vaktsentralen eller lege 

4. Et servicesenter kobles opp  
 Vaktsentralen kommunisere med personen over høyttalende telefon 

 Servicesentret får tilgang til all relevant informasjon som er nødvendig for å ta en 
avgjørelse 

5. Farlige enheter som for eksempel komfyr blir slått av 
 Slås av automatisk 

6. Døren åpnes automatisk når ambulansepersonellet kommer 

7. Nærmeste slektning eller ansvarlige person kontaktes 
 Gis informasjon om hendelsen og hvor pasienten nå blir tatt vare på 

 



Hendelser/registreringer mottas av: Sykehus, kommunal eller privat vaktsentral eller pasient/pårørende 

Meldingsstandard 
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Omsorgsteknologi 

Personlig 
helseteknologi 
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Spesialist 
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Privat 

Data fra medical device formidles til sentralt datalager via              
informasjonssentralen (fysisk, virtuelle eller f.eks. mobiltelefon) 

Data fra medical device presenteres på Helsenorge 

Data fra medical device lagres i sentralt datalager 

Det samme utstyret og de samme standarder brukes enten utstyret er levert av en 
spesialisthelsetjeneste, primærhelsetjeneste, offentlig eller privat omsorgstjeneste eller 
privat/pårørende 
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Mandat for forstudien 

• Meld. ST. 29 (2012–2013) ”Morgendagens omsorg” 
Helsedirektoratet gis hovedansvaret for 
gjennomføringen av Velferdsteknologiprogrammet 
2020 og for et overordnet ansvar for 
standardiseringsarbeid på velferdsteknologiområdet.   

 

• Helsedirektoratet skal høsten 2013 starte et 
forstudium for å planlegge e-helsedelen av 
velferdsteknologiprogrammet for å sikre en vellykket 
innføring og utbredelse av velferdsteknologi i Norge.” 
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