
Velferdsteknologi gir gevinster for 
kommuner og innbyggere!

Une Tangen
KS Forskning, innovasjon og digitalisering

«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»



KS’ viktigste oppgaver 

Alle kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS

• Arbeidsgiverorganisasjon

• Interessepolitisk arbeid på vegne av 
medlemmene

• Utviklingspartner for kommunesektoren





Økt bruk av velferdsteknologi er ikke et mål i seg selv. Det er et virkemiddel 
for å realisere viktige verdier for brukerne og tjenestene

De aller fleste ønsker å bo hjemme lengst mulig – tryggest mulig

De aller fleste ønsker å delta i samfunnet lengst mulig

Alle ønsker å mestre eget liv – lengst mulig

Vi trenger å bruke medarbeiderne der de trengs mest



Nasjonalt program for 
velferdsteknologi 2014-2020

34 kommuner deltar

4 nasjonale velferdsteknologiske satsinger:

• Trygghet og mestring hjemme (2014-2016)

• Avstandsoppfølging av personer med kroniske 
sykdommer (2016-2020)

• Sosiale nettverk – motvirke og redusere ensomhet 

• Fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt 
funksjonsevne



• Trygghetspakker (typisk sensorteknologi og fallalarmer)

• Varslings- og sporingsteknologi

• Elektronisk medisineringsstøtte

• Digitalt nattilsyn

• Digitale dørlåser

• Velferdsteknologi i sykehjem

• Alarmmottak/helsevakt

• Logistikkverktøy for hjemmetjenestene

• Avstandsoppfølging av personer med kroniske sykdommer

Kommunene tester og implementerer



Overordnete mål med de fire nasjonale satsingene

Etablere tekniske standarder for 
velferdsteknologi

Utvikle og prøve ut velferdsteknologi

Effektforskning/gevinstrealisering

Nasjonale anbefalinger

Spredning til alle kommuner



www.ks.no/samveis

www.ks.no/samveis

http://www.ks.no/samveis


Hensikten med veikartet har vært å gi kommunene en 

systematisk og helhetlig metodikk til bruk i 

innovasjonsprosesser









Gevinster kan realiseres ved å endre på tjenester og 

arbeidsprosesser

Dagens tjeneste og 
arbeidsprosess

Slik jobber vi i dag

Gevinst

Positiv effekt av endringen

Endring

Endring som ny måte å jobbe 
på medfører

Ny tjeneste og 
arbeidsprosess

Slik skal vi jobbe

Kommunen benytter papirbasert 
kommunikasjon

Meldingsflyten digitaliseres og 
automatiseres

- Frigjort tid

- Bedre tjenester

Kommunen innfører elektroniske 
PLO-meldinger



• Utsatt innleggelse i 
institusjon

• Færre besøk fra 
hjemmesykepleien

• Lavere eller samme nivå i 
«omsorgstrappa»

• Redusert 
saksbehandlingstid

• Redusert kjøretid i 
hjemmetjenesten

• Økt egenmestring og 
livskvalitet

• Redusert behov for 
medikamenter

• Økt kvalitet på tjenestene
• Bedre arbeidsprosesser



Hovedmål: Trygghet til å bo lengre hjemme

Vår kunnskapsbase

Basert på «Trygghets- og mestringsoppdraget» Deltakende kommuner 2013-2016

Bergen

Bjugn

Bærum 

Drammen

Fredrikstad 

Horten

Larvik

Lindås

Lister-regionen (Farsund, Flekkefjord, 

Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal og 

Sirdal)

Oslo (Fire bydeler: St. Hanshaugen, 

Gamle Oslo, Sagene, Grünerløkka) 

Sarpsborg

Skien

Stavanger

Stord

Tjøme og Stokke

Trondheim

Tromsø

Vestre Toten og Søndre Land

Værnes-regionen (Frosta, Meråker, 

Selbu, Stjørdal, Tydal)

Østre Agder (Risør, Grimstad, Arendal og 

Tvedestrand)

Åfjord

1. Kommunenes rapportering basert på 
gevinstrealiseringsmetodikk

2. Rapporter fra forskningspartnere



Mange erfaringer, entydig budskap 
- velferdsteknologi gir gevinster!

• Økt kvalitet, eksempelvis økt 
egenmestring og trygghet

• Unngåtte kostnader, eksempelvis 
redusert antall hjemmebesøk

• Rene innsparinger



Dokumenterte gevinster gir grunnlag for nasjonale anbefalinger

o Digitalt tilsyn 

o Nye pasientvarslingssystem bør 
inkludere digitalt tilsyn

o Logistikkløsning for beregning av 
kjøreruter

o Mobile trygghetsalarmer

o Lokaliseringsteknologi (GPS)

o Elektronisk medisineringsstøtte

o Elektronisk dørlås 



Kvalitative gevinster, oppsummert:

18

Verdighet



Takk for meg!

une.tangen@ks.no

www.ks.no

mailto:Une.tangen@ks.no
http://www.ks.no/

