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FORORD 
Denne rapporten er dokumentasjon av Velferdsteknologisk laboratorium ut desember 
2013.  

Prosjektet er et innovasjonsprosjekt i Steinkjer kommune som er planlagt videreført i 
2014. Målsettingen er at kommunen skal ta i bruk velferdsteknologiske løsninger i 
ordinær drift og bruke kunnskapen fra denne første innovasjonsfasen til dette.  

Andre kommuner er velkommen til å dra veksler på erfaringene fra prosjektet. 

Eli Ringseth har vært prosjektleder for Velferdsteknologisk laboratorium og Marit 
Strugstad har vært prosjekteier. Begge takkes for inspirerende og godt samarbeid samt 
for tilgang til bilder. 

 
Steinkjer 13. mars 2014 
 
Inger Marie Bakken 
prosjektleder  
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SAMMENDRAG 
Velferdsteknologisk laboratorium har bestått av to treningsleiligheter hvor tjueseks be-
boere i løpet av et år har fått mulighet til å prøve ut forskjellig velferdsteknologiske 
løsningene som er installert i leilighetene. Ti av beboerne har benyttet seg av tilbudet. 

Prosjektet har fire mål: 

• Prøve ut velferdsteknologiske løsninger 
• Lære opp helsepersonell på noen av de velferdsteknologiske løsninger som 

finnes og hvordan de kan brukes 
• Dele erfaringer om hva velferdsteknologiske løsninger kan være 
• Dokumenter arbeidet og resultatene  

 

Leilighetene har derfor fungert både som visningsleiligheter og en del av 
rehabiliteringstilbudet i Steinkjer kommune samtidig. Enheten ønsker å fortsette med 
kombinasjonen rehabilitering og visning. 

Det er i hovedsak utstyr som finansieres gjennom folketrygden som er prøvd ut. Dette 
utstyret er ment å håndteres av brukeren selv eventuelt i samarbeid med pårørende. 
Etter at utstyret som ble brukt ble stabilt, har varsling etter uønskede hendelser siden 
september 2013 gått via SMS til en forhåndsdefinert mobiltelefon. som har vært 
vakttelefonen på enheten.  

Bruk av kalenderfunksjoner for påminning av aktiviteter har vært opplevd positivt av 
brukerne. Fortsatt bruk etter utskriving krever at pårørende har mulighet til å legge inn 
nye avtaler etter at beboer har flyttet hjem. 

Også hyllevarer som nettbrett med ulike spesialprogram er prøvd ut. Beboerne har fått 
anledning til å øve seg på bruk av videokommunikasjon som Facetime og Skype slik 
at når de kommer hjem enklere kan kommunisere med pårørende og venner. Pro-
sjektet har vært usikker på lovligheten av å kommunisere på video mellom brukere og 
helsepersonell.  

Utenfor leilighetene er spillteknologi, GPS og medisindispenser prøvd ut. Den siste 
ser ut til å kunne gi store bemanningsmessige besparelser grunnet redusert utkjøring til 
den enkelte bruker flere ganger i døgnet. 

Gjennom prosjektet er behovet for «noen» til å ta seg av ulike funksjoner som bl.a. 
skifte av batteri og sjekking av at utstyr fungerer hjemme hos brukerne etter utskriv-
ing, blitt tydeliggjort.  

Prosjektet har alle muligheter til å lykkes med hovedmålet som er å få implementert 
velferdsteknologiske løsninger i ordinær drift i Steinkjer kommune, gitt at det arbeidet 
som er lagt ned følges opp videre med fornyet innsats. 

Vi foreslår fire tiltak for å sikre videre utvikling: 

• Utarbeidelse av plan for velferdsteknologiske løsninger i kommunen 
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• Inkludere løsninger som ikke dekkes av folketrygden og tjenesteutvikling i større 
grad 

• Innarbeiding av velferdsteknologiske løsninger i budsjett- og økonomiplanarbeidet 
• Økt tverrsektoriell tilnærming 
 

Prosjektet har vært en del av Det midt-norske velferdsteknologiprosjektet. 
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1. TRENINGSLEILIGHETER SOM VELFERDS-

TEKNOLOGISK LABORATORIUM 

1.1 Innledning 
Denne rapporten dokumenterer aktiviteten i prosjektet Velferdsteknologisk labora-
torium i Steinkjer kommune fram til årsskiftet 2013/2014. 

Hovedvekten er lagt på utprøvingsfasen og hva som er lært om velferdsteknologiske 
løsninger. Definisjonen av velferdsteknologi er den samme som brukes i NOU 
2011:11:  

Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til 
økt trygg- het, 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 tilgjengelig het, ressursutnyttelse og kvalitet på tjeneste tilbudet. 
Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester 
eller innleggelse i institusjon.  

1.2 Innledende fase 
Ideen om Velferdsteknologisk laboratorium oppstod ved årsskiftet 2011/2012. Med-
arbeidere ved Dag- og døgnrehabiliteringsenheten i Steinkjer kommune hadde skaffet 
seg kjennskap til velferdsteknologiske løsninger, både gjennom å høre hva Bærum 
kommune hadde jobbet med samt å ha satt seg inn i konklusjonene i NOU 2011:11 
Innovasjon i omsorg. 

Enheten har bl.a. to treningsleiligheter, og disse to leilighetene ønsket medarbeiderne å 
bruke som velferdsteknologisk laboratorium slik at beboere kunne få prøve ut ulike 
velferdsteknologiske løsninger satt opp i de to leilighetene.  

Det ble søkt om skjønnsmidler til Fylkesmannen i mai 2012, og prosjektet ble tildelt 
500 000 til oppstart i 2012. Også i 2013 fikk prosjektet 500 000. 

Det overordnede målet for prosjektet var todelt: 

• Ta i bruk velferdsteknologiske løsninger i Steinkjer Kommune. 
• Dokumentere erfaringene som gjøres når løsningene tas i bruk, for 

videreutvikling av velferdsteknologiske løsninger i Steinkjer Kommune så vel 
som bruk i andre kommuner. 

1.3 Planleggingsfase 
En av medarbeiderne fikk prosjektlederansvaret, mens hun fortsatt skulle utføre en del 
av de tidligere arbeidsoppgavene.  
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Innholdet i søknaden som resulterte i tildelingen ble bearbeidet til prosjektplan 
(Prosjektplan 2012) hvor prosjektets omfang og avgrensning ble beskrevet slik: 

To treningsleiligheter ved Døgnrehab.enheten, Egge Helsetun. 

Målgruppe: Kognitiv svikt, tidlig demens, eldre, personer med nevrologiske 
lidelser, yngre funksjonshemmede i overgang til egen bolig. 

Øke og spre kunnskap: Prosjektgruppa skal tilegne seg kunnskap om aktuell 
teknologi på markedet, og holde seg oppdatert om hva som skjer i f.h.t. 
velferdsteknologi i andre kommuner.  

Opplæring av brukere, pårørende og helse- og omsorgspersonell. Dele 
erfaringer med andre kommuner. 

Denne prosjektplanen gjelder fra 20.08.12 – 31.12.12. 

 
Prosjektplanen har fire delmål: 

• Prøve ut velferdsteknologiske løsninger 
• Lære opp helsepersonell på noen av de velferdsteknologiske løsninger som 

finnes og hvordan de kan brukes 
• Dele erfaringer om hva velferdsteknologiske løsninger kan være 
• Dokumenter arbeidet og resultatene  
 

Medarbeiderne ville gjerne komme i gang med utprøving av velferdsteknologiske 
løsninger så snart det lot seg gjøre. Samtidig ønsket man å pusse opp leilighetene med 
bl.a. maling av vegger og nye møbler slik at de skulle være av god standard. 
Oppussingen startet medio august 2012. Møbler som ble bestilt hadde lengre 
leveringstid enn antatt, og det var flere feil ved leveransen som det tok noe tid å rette 
opp.  

De to leilighetene hadde ikke internett installert fra før, slik at IT-avdelingen måtte 
bistå med å få den delen på plass. Dette arbeidet ble ferdig i november 2012. 

De to leilighetene i Velferdsteknologisk laboratorium ble i all hovedsak forskjellig 
utstyrt.  

I utgangspunktet kjente prosjektet til løsningene fra leverandøren Abilia, og det var 
kontakt med firmaet for å sjekke ut interessen for samarbeid. Konklusjonen ble at 
pakken HOMEBasic ble kjøpt. 

Prosjektleder møtte Vestfold Audio på Velferdsteknologikonferansen 2012 i Trond-
heim og fant at flere av deres produkter kunne være av interesse å prøve ut i den andre 
leiligheten. Det ble derfor inngått en samarbeidsavtale med leverandøren om lån av 
pakken FlexiLife, noe som gjorde Velferdsteknologisk laboratorium til én av fire 
nasjonale utprøvingsarenaer med et omfattende samarbeid med Vestfold Audio.  
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1.3.1 Utprøving av hovedutstyret i de to leilighetene 
Utgangspunktet for utprøvingen av velferdsteknologiske løsninger i de to 
treningsleilighetene var utprøving av elementer i en trygghetspakke, og da med 
hovedvekt på det som kalles aktive hjelpemidler. Dette er utstyr som minsker 
brukerens bistandsbehov siden en får kognitiv støtte for å ta «riktige valg» og dermed 
økt livskvalitet gjennom bedre egenmestring. 

Eksempel kan være påminning gjennom tale fra døralarm som forteller brukeren at det 
er natt nå, og at beboeren med fordel kan gå og legge seg igjen. Eller det kan være en 
innstilt talevarsler som forteller til programmert tidspunkt at det er tid til å ta 
medisinen nå, eller en skjerm hvor det kommer opp varsel i form av bilde, og/eller tale 
og/eller lyssignal om at programmert aktivitet skal ta plass nå.  

Det som kalles passive hjelpemidler blir enten aktivisert av bruker eller varsler når 
spesielle omstendigheter inntreffer og gir alarm om bistand til forhåndsdefinert 
mottaker, enten det er pårørende, omsorgstjeneste eller vakttjeneste. Et slikt varsel kan 
gå som en SMS til mottaker. 

Eksempel kan være alarm som aktivt utløses av bruker etter fall på badegolv gjennom 
snortrekk eller alarmknapp. Eller det kan være en sengesensor som gir beskjed om at 
beboeren er ute av senga lengre enn avtalt tid (f.eks. 15 minutter) i et nærmere definert 
tidsrom. Eller det kan være sensor på kjøleskapet som varsler om at kjøleskapsdøra 
ikke har vært åpnet i et definert tidsrom hvor beboeren vanligvis spiser. 

1.3.2 Utprøving av annet utstyr 
Prosjektet fikk låne diverse utstyr til utprøving fra NAV Hjelpemiddelsentralen. Dette 
har i hovedsak vært ulike klokker og medisindispensere, men også komfyrvakter til 
begge leilighetene. 

Noe utstyr som ble brukt i de to leilighetene er hyllevarer kjøpt fra Clas Ohlson. 
Eksempler er timere, elektriske telys, elektrisk lysslynge. 

I tillegg er det brukt ulike nettbrett. Dette er alminnelige nettbrett, både IPad og 
androide. Androide brett har vært brukt med løsningen fra Memas (tidligere kalt 
MyLife-løsningen), som bl.a. har en godt utviklet påminningsfunksjon knyttet opp til 
kalenderen samt at den gjør det enklere å lese aviser på nettet. De har også vært brukt 
med Doro Experience løsningen, en løsning for forenklet manøvrering på brettet. 

1.3.3 Brukere 
Den gjennomsnittlige botid i en treningsleilighet var på omtrent fem uker i 2010. Det 
ble før utprøvingsprosjektet startet antatt at ca. ti personer kunne få prøve de 
velferdsteknologiske løsningene i hver leilighet løpet av ett år. Samtidig var en klar 
over at enkelte brukere ikke ville egne seg til å være med på utprøving. Dette grunnet 
andre helsemessige utfordringer enn det som velferdsteknologiske løsninger, så langt, 
er egnet for.  

Brukere med kognitiv svikt eller tidlig demens, eldre, personer med nevrologiske 
lidelser og yngre funksjonshemmede i overgang til egen bolig ble på forhånd vurdert 
til å være mest aktuelle for utprøvingen i leilighetene. 
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Bolig- og tildelingskontoret er en tildelingsinstans av tjenester i Steinkjer kommune, 
inkludert opphold i treningsleilighetene. Allerede i september var det derfor møte 
mellom prosjektleder og leder for Bolig- og tildelingskontoret, like før jul var det et 
nytt møte for å diskutere hvordan samarbeidet i forhold til inntak av brukere kunne bli 
best mulig. Under utprøvingen var prosjektet interessert i å få prioritert brukere som 
også kunne bistå i å prøve løsninger. 

1.3.4 Organisering  
Prosjektet ble organisert med prosjektgruppe, styringsgruppe og referansegruppe. I 
tillegg hadde prosjektet en gruppe med ulike samarbeidspartnere. Prosjektet var 
politisk forankret gjennom Formannskapets befaring i treningsleilighetene med 
tilhørende orientering 14. mars 2013, samt at ledende politiker deltok i referanse-
gruppen. 

1.3.4.1 Prosjektgruppen 
Prosjektgruppen har bestått av prosjektleder i 75 prosent stilling samt to prosjekt-
medarbeidere som i utgangspunktet var satt opp til å kunne jobbe i inntil 75 prosent 
stilling. I august-desember 2012 var det ergoterapeut og sykepleier som var prosjekt-
medarbeidere.  

Våren 2013 var prosjektleder alene om jobben, og fra 1. september 2013 har hjelpe-
pleier (30 prosent) og sykepleier 20 prosent) deltatt i prosjektgruppen. I en månedstid 
før sommerferien ble prosjektet forsterket gjennom at en student fra ergoterapi-
utdanningen deltok aktivt, bl.a. med oppfølging av brukerne i treningsleilighetene. 

Året 2013 fram til september var en vanskelig periode for Dag- og døgnrehabiliter-
ingsenheten, preget av usikkerhet rundt nedbemanning og endringer fra femten til ni 
rehabiliteringssenger. Dette berørte naturlig nok også arbeidet i prosjektet. 

1.3.4.2 Styringsgruppe 
Tjenesteenhetsleder for Dag- og døgnrehabiliteringsenheten har vært prosjekteier, 
helsesjef og omsorgssjef har sammen med henne deltatt i styringsgruppen og prosjekt-
leder har deltatt som sekretær. Styringsgruppen har hatt som oppgave å ta beslutninger 
i forhold til ressurser og økonomi, samt være støttespiller til prosjektgruppen og 
prosjektleder. Styringsgruppen har hatt fem møter i løpet av prosjektperioden. 

1.3.4.3 Referansegruppe 
Referansegruppen har bestått av styringsgruppens medlemmer forsterket med leder av 
Hovedutvalg for helse og omsorg, én brukerrepresentant oppnevnt av Rådet for 
funksjonshemmede og en representant fra NAV hjelpemiddelsentral Nord-Trøndelag. 
Referansegruppens oppgave har vært definert som å gi råd og veiledning underveis i 
prosjektperioden, for 2012 også inkludert råd om videreføring i 2013. 

Referansegruppen har hatt fire møter. 

1.3.4.4 Samarbeidspartnere 
I gruppen samarbeidspartnere har prosjektet hatt med to fra egen kommune (IKT-leder 
og leder Bolig- og tildelingskontoret), NAV Hjelpemiddelsentral og to fra TFoU, 
hvorav den ene gikk over til stilling i Verran kommune en tid etter at prosjektet startet. 
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IKT-leder i egen kommune og TFoU-medarbeider som senere ble tilsatt i Verran 
kommune har brukt velferdsteknologisk laboratorium som case i masteravhandlingen 
sin i kunnskapsledelse ved Københavns handelshøyskole (Wannebo og Andresen 
(2013). 

1.3.5 Opplæring  

1.3.5.1 Opplæring av deltakerne i prosjektgruppen 
Deltakerne i prosjektgruppen hadde både interesse for og kunnskap om noen velferds-
teknologiske løsninger da den startet opp i 2012. Prosjektleder er ergoterapeut og vant 
til å tenke på ulike hjelpemidler til personer som henvises til eller selv tar kontakt med 
Dag- og døgnrehabiliteringsenheten i Steinkjer kommune. Hun er også en svært 
praktisk person. En av deltakerne i prosjektgruppen var opptatt av spill. 

Vestfold Audio installerte selv løsningene i leiligheten, og lærte opp prosjektgruppen. 
Videre var leverandøren lett tilgjengelig på epost, gjennom fjernstyring av PC og 
arrangerte seminardag på slutten av året for inviterte deltakere fra nabokommuner.  

Abilia leverte standardpakken som var kjøpt, med vedlagte bruksanvisninger. 
Bruksanvisninger på teknisk engelsk var ikke det enkleste å skjønne og prosjektet fikk 
hjelp av en tidligere ansatt til å installere, han kunne også gi basisopplæring. Også 
denne leverandøren ble det kommunisert med gjennom epost. 

Prosjektgruppen har dessuten deltatt på et kurs om innovasjonsledelse over fem 
samlinger i regi av Det midt-norske velferdsteknologiprosjektet med firmaet Innoco 
som ansvarlige. 

Ellers har prosjektleder deltatt på informasjonsdag samt miniseminar om løsningen 
som prøves ut i Værnesregionen i samarbeid med Visma og Telenor Objects. 

KS arrangerte våren 2013 et dagsseminar om pågående endringer som var relevant til 
velferdsteknologi (lovendring GPS, Meldingen om Morgendagens omsorg). 

Prosjektleder har også deltatt på kurs om webbasert Individuell plan samt Velferds-
teknologikonferansen 2012 og 2013 (godkjent av bl.a. Ergoterapiforbundet som kurs-
ing), i 2013 deltok fire fra Steinkjer. 

1.3.5.2 Opplæring av andre på Dag- og døgnrehabiliteringsenheten 
Prosjektet startet etter initiativ fra enkelte medarbeidere på Dag- og døgnreha-
biliteringsenheten. Formidling av kunnskap om velferdsteknologiske løsninger til 
øvrige medarbeiderne ved enheten skjedde senhøstes 2012. Rett etter at første beboer 
flyttet inn i treningsleilighet, ble det informert om prosjektet på personalmøte på Dag- 
og døgnrehabiliteringsenheten.  

Prosjektet tok et aktivt grep i september 2013 gjennom at en hjelpepleier og en syke-
pleier i sengeposten på Døgnrehabiliteringsenheten fikk som oppgave å følge opp 
brukerne i treningsleilighetene. Gjennom at det ble to aktive ambassadører for 
prosjektet i daglig arbeid på Døgnrehabiliteringsenheten, ble samtlige medarbeidere 
bedre kjent med de velferdsteknologiske løsningene som var til utprøving.  
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Opplæring av nattevaktene ble foretatt først høsten 2013. Tilbakemeldingene tidlig i 
prosjektet hadde vært at nattevaktene ikke ønsket å ha ekstra oppgaver i forbindelse 
med prosjektet. Etter hvert har nattevaktene selv begynt å etterspørre mer informasjon 
om prosjektet, og denne har også blitt gjort tilgjengelig skriftlig. 

1.4 Utprøvingsfasen 

1.4.1 Leilighetene  
To treningsleiligheter er en integrert del av Dag- og døgnrehabiliteringen i Steinkjer 
kommune. De ligger en etasje under de øvrige rommene som hører til på enheten. 

Leilighetene er identiske i størrelse, rominndeling og generell standard. De er på ca. 
25 kvadratmeter hver, inneholder oppholdsrom med sofagruppe og seng, kjøkkenkrok 
og stort bad.  

Disse to leilighetene har vært grunnlaget for prosjektet Velferdsteknologisk labora-
torium. 

 
Figur 1.1:  Oppholdsrommet i treningsleilighet. Her i den grønne leiligheten. 

 



7 

 
Figur 1.2:  Kjøkkenkroken er lik i begge treningsleilighetene. 

 

1.4.2 Lilla leilighet – utstyrt med FlexiLife-pakken 

1.4.2.1 Generelt 
FlexiLife fra Vestfold Audio består av en rekke komponenter for både å våke over 
personer som trenger tilsyn med varsling til forhåndsdefinerte mottakere ved definerte 
hendelser og alarmer som bruker kan utløse selv. For ikke å bli for omfattende, be-
skriver vi hvordan utstyret i hovedsak ble brukt i treningsleiligheten.  

Hussentralen er kjernen i løsningen. Den har en radiomottaker for mottak av 
varslingssignaler fra sensor/sendere samt en radiosender for viderevarsling. Varslet 
kunne gå til en varslingsmottaker i treningsleiligheten eller via et SIM-kort som SMS 
til en forhåndsdefinert mobil. Mottakeren i boligen ble varslet med tale. Det er også 
mulig å varsle med symboler, kraftige lysblink og lyd. Varsling om tid for å ta medisin 
ble gitt gjennom et pling, en stemme som sa at det var tid til å ta medisinen samt et 
medisinsymbol som kom opp på mottakeren. 
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Figur 1.3: Assistansealarm bad i den lilla leiligheten – rød trykknapp og rødt 

snortrekk.  

1.4.2.2 De ulike alarmene 
Det var mange ulike sensorer og sendere koblet opp mot hussentralen. 

• Assistansealarm bad var en sender som ble aktivert med alarmknapp og 
snortrekk. Snortrekket var forlenget langs gulvlisten på badet.  

• Sengesensor i form av en matte som ble lagt under madrassen detekterte om 
det lå noen i sengen eller ikke, i forhåndsdefinert tidsrom. Via en sender var 
det mulig å sende varsel til vaktrom dersom bruker var borte fra sengen i mer 
enn f.eks. 10 minutter sammenhengende mellom klokka 01.00 og klokka 
0700. 

• Dørkontakt, magnetbryter som via sender varslet når noen gikk i ytterdøren i 
avtalt tidsrom med talemeldingen «Det er natt. Gå til sengs». Denne 
dørkontakten var koblet sammen med sengesensoren og skilte da mellom 
nattevakt som åpner døra mens bruker lå i sengen og mellom at bruker selv 
åpner døren. Dersom bruker lå i sengen, varslet ikke talestemmen.  

• Kjøleskapspåminning/varsel, påminning om å spise fra hussentralen samt 
magnetbryter som via hussentral varsler om kjøleskapsdøren ikke har vært 
åpnet på 4 timer i avtalt tidsrom.  

• Påminning om å ta medisiner kom fra varslingsmottakeren, gjennom en 
programmering av hussentralen. 

• Dørklokke, dvs. en detektor som oppfatter signalet fra dørklokken og gir 
talemeldingen «Det ringer på døren». 
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Figur 1.4:   Sovekrok i treningsleilighet. Denne er utstyrt med løsningene fra 

Vestfold Audio.  

 

1.4.2.3 Annet utstyr 
Annet utstyr som er utprøvd i denne leiligheten: Komfyrvakt med varmeføler og 
elektrisk hjertebrett fra Hjelpemiddelsentralen samt nettbrett. 

1.4.3 Grønn leilighet – utstyrt med HOMEbasic-pakken 

1.4.3.1 Generelt 
HOMEbasic-pakken fra Abilia inngår i konseptet Abilia senior og består av en rekke 
komponenter. Demoleiligheter for denne løsningen har vært kalt «Fru Paulsens 
leilighet» 

Selve kjernen i løsningen er den digitale kalenderen, MEMOplanner som er en 22 
tommer skjerm med kamera. MEMOplanner har en påminningsfunksjon gjennom tale, 
lyd eller signal. Beboerne kunne bruke den digitale kalenderfunksjonen til å struk-
turere hverdagen sin og slik huske avtaler. 

MEMOplanner kan også brukes til å gjennomføre videosamtaler gjennom Skype. 
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Figur 1.5:  MEMOplanner i veggutforming.  

 

I konseptet ellers inngår bl.a. en enkel SMS-funksjon og en rekke forskjellige sensorer 
som er knyttet opp mot MEMOplanner. Sensor kan f.eks. varsle dersom bruker 
forlater leilighet med komfyren på, nattlys kan slå seg på automatisk gjennom at 
sensor ved seng aktiveres.  

Ved aktivering av sensorene, varsler MEMOplanner med bilde og personlig 
talemelding som påminnelse.  

1.4.3.2 De ulike alarmene og sensorene 
Ingen av alarmene og sensorene i løsningen fra Abilia ble tatt i bruk, men kun 
kalenderfunksjonen i MEMOplanner. 

Prosjektet valgte ikke å bruke sensorene som fulgte med pakken HOMEbasic av to 
grunner. For det første ble det for tungvint å programmere om sensorer etter den 
enkelte brukers gjøremål og rutiner. For det andre har er sensorene i HOMEbasic 
mindre interessante nå enn når de først kom på markedet. HOMEbasic er kostbar i 
anskaffelse og nå finnes det alternative sensorer å kjøpe som er rimeligere. 

Nattlys som tenner seg automatisk når beboeren er på veg opp av sengen og aktiverer 
sensor, ble ikke tatt i bruk siden samme lampen også ble brukt som leselampe på 
sengen. 

1.4.3.3 Annet utstyr 
Annet utstyr som er utprøvd i denne leiligheten: Komfyrvakt med varmeføler fra 
Hjelpemiddelsentralen samt nettbrett. 
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1.4.4 Beboerne i treningsleilighetene 
Det har bodd tjueseks brukere i de to leilighetene siden den første flyttet inn 6. 
desember 2012 og fram til årsskiftet 2013-2014. Botid har variert fra en uke til fire 
måneder. Alle har fått informasjon om de velferdsteknologiske løsningene som var i 
den leiligheten de skulle bo i, men i noen tilfeller var det ikke aktuelt å prøve ut 
løsninger. 

Beboerne var i alderen fra femti til nitti år, med jevn kjønnsfordeling. Ti av brukerne 
har vært med på aktiv utprøving, dvs. med mulighet for endring av innstillinger, 
justeringer og tilbakemelding til leverandør. 

Ingen av brukerne har vært avvisende til løsningene, men noen har vært så kort tid at 
det ikke hadde noen hensikt å venne seg til bruken av dem. Andre definerte seg selv 
utenfor målgruppen for slikt utstyr, siden de greide alle funksjoner selv på en utmerket 
måte. Men noen av de som var helt selvhjulpne har likvel deltatt i utprøvingene, fordi 
de hadde lyst til personlig å prøve løsningene og lyst til å bidra til Velferdsteknologisk 
laboratorium.  

1.4.5 Mottak av alarmene 

1.4.5.1 Varsling til bruker eller til pårørende 
Det utstyret som prosjektet har prøvd ut i Velferdsteknologisk laboratorium, er i 
hovedsak utstyr som den enkelte bruker etter individuell søknad og vurdering kan få 
finansiert av folketrygden gjennom NAV. Slik regelverket fungerer i dag yter NAV 
støtte til «nødvendige hjelpemidler», og nøyaktig hvilke hjelpemidler dette er til en 
hver tid, avhenger av den offentlige anskaffelsen NAV har foretatt.  

Det utstyret folketrygden gir støtte til å anskaffe, er ment å håndteres etter 
anskaffelsen av brukeren selv eventuelt i samarbeid med pårørende.  

Varslingsfunksjonen i det enkelte hjelpemidlet er til dels en varsling til brukeren selv, 
gjennom tale/bilde/lyd, til dels en varsling beregnet på pårørende på SMS. Dette 
muliggjøres gjennom å sette inn SIM-kort i en hussentral som sender varsel på SMS til 
nærmere angitt mobiltelefon etter definerte regler. 

Under utprøvingen av utstyret fra Vestfold Audio var en mobiltelefon tilhørende 
prosjektet, definert for å ta i mot SMS-er. Denne mobilen hadde på dette tidspunktet 
som funksjon å dokumentere at signaler var blitt tatt imot, dvs. å verifisere at utstyret 
fungerte slik det er beskrevet å skulle fungere. 

Dersom en bruker f.eks. har vært lenge ute av sengen midt på natten (hvor lenge og 
innenfor hvilket tidsrom defineres av den enkelte bruker selv ut ifra brukerens normale 
vaner og ble lagt inn av prosjektmedarbeider) kan dette være en indikasjon på at 
vedkommende har falt og trenger assistanse. I slike tilfeller skulle SMS gå til den 
definerte mobilen slik at hjelp kunne komme. Det samme skulle skje dersom 
alarmsnoren på assistansealarmen på badet ble aktivert. 

1.4.5.2 Varsling til vakt 
Fra og med september 2013 har varslingsfunksjonen via SMS vært i aktiv bruk for å 
kunne tilkalle bistand ved behov. Personalet som til en hver tid hadde ansvaret for 
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treningsleilighetene gikk med mobiltelefonen på seg som en vakttelefon. I tillegg 
kunne brukerne fortsatt aktivere den tradisjonelle alarmsnoren i hver enkelt leilighet 
for å påkalle oppmerksomhet. 

Det har ikke blitt utløst alarmer av brukere uten at det har vært avtalt som testing. 
Brukere har ikke vært i situasjoner der de har hatt behov for å utløse alarmen på badet 
og det har ikke oppstått situasjoner på natt som har ført til at bruker ikke har kommet 
seg tilbake i sengen. En bruker som bodde i en treningsleilighet i hele fire måneder, 
har etter avtale bidratt i stor grad til å prøve ut alarmene på de ulike måtene de er ment 
å fungere på, også ved å sitte oppe noen ekstra minutter på natten. Det har blitt utført 
flere forbedringer på utstyret (bl.a. oppgradering av hussentral, forbedring av sender 
på assistansealarmen på bad) i løpet av utprøvingsperioden, og at utstyret har vært 
stabilt hele høsten 2013. 

Brukerne som har bodd i leilighetene, har gitt uttrykk for at de har opplevd trygghet 
med disse løsningene for varsling.  

1.4.5.3 Kommunikasjon ved hjelp av nettbrett 
I starten av prosjektperioden ble det vurdert å bruke Facetime og Skype som kom-
munikasjon mellom leilighetene og vaktrom.  

For prosjektet har jussen rundt bruk av videosamtaler i helse- og omsorgstjenesten, 
vært uklar. Prosjektet har derfor valgt å bruke programmene Facetime og Skype kun 
til brukeropplæring. Etter utskriving kan brukerne ta i bruk programmene for kontakt 
med venner og familie. Øvingen har bestått i å kommunisere mellom leilighetene og 
vaktrom, hvor bruker har ringt opp vakttelefon på Facetime fra iPad. Denne formen 
for kommunikasjon har blitt meget populær blant de som har prøvd den. 
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2. DATAGRUNNLAG FOR RAPPORTEN 

Trøndelag forskning og Utvikling (TFoU) har bistått med å bearbeide ideen om å 
bruke treningsleilighetene til utprøvingsarena av velferdsteknologiske løsninger samt 
bistått i søknadsskrivingen til fylkesmannen. Våren 2013 fikk TFoU oppgaven med å 
dokumentere hva som ble gjort i prosjektperioden 2012-2013 og hva som er lært i 
samme periode. 

I mellomfasen har TFoU vært en samarbeidspartner som det både gikk an å snakke 
med, og som selv spurte hvordan det gikk med prosjektet. TFoU har således fulgt 
prosjektet hele tiden. 

2.1 Faglige tilnærming 
Vi har valgt å ta utgangspunkt i en forenklet forståelse av aksjonsforskning (Johan-
nessen, Tufte og Christoffersen 2010, s 58) som tilnærming til vårt arbeid. I dette 
tilfellet er det Steinkjer kommune som selv har ønsket å endre praksis og hvor vi har 
bidratt på ulike måter, som tidligere beskrevet.  

Vi har hatt et innovasjonsperspektiv i vår forståelse av det arbeidet som er utført i 
Steinkjer kommune. En innovasjon betyr at det er utviklet en ny og nyttig løsning som 
er nyttiggjort (KS 2013). Velferdsteknologisk laboratorium har definitivt jobbet med å 
finne nye og bedre løsning som er så bra at den generelt tas i bruk i Steinkjer kom-
mune.  

Carlson og Wilmot (2006) har prøvd å finne hva som kjennetegner organisasjoner og 
bedrifter som lykkes med innovasjoner. De konkluderer med at en virksomhet må 
arbeide systematisk og oppnå gode resultater på fem områder eller fundamenter for å 
lykkes med innovasjon. Disse fem fundamentene er behov, løsning, ildsjeler, team og 
forankring. Denne måten å tenke innovasjon på, er også godt kjent i prosjektet 
Velferdsteknologisk laboratorium, bl.a. siden dette har vært innhold i opplæring i 
innovasjonsarbeid som Innoco har stått for i regi av Det midtnorske velferdsteknologi-
prosjektet. 

I Behov-Løsning-Test-modellen (BLT-modellen) for innovasjon understrekes nød-
vendigheten av å gå sirkelen Behov-Løsning-Test flere ganger (KS 2013) før praksis 
kan endres og det nye og nyttige blir nyttiggjort. 

2.2 Datakilder 

2.2.1 Dokumentanalyser 
Vi har brukt Prosjektplan Velferdsteknologisk laboratorium 20.08.12−31.12.12 (Pro-
sjektplan, 2012) og Prosjektplan Velferdsteknologisk laboratorium 2013 (Prosjektplan 
2013) som grunnlagsdokumentene for å beskrive prosjektet. 

I tillegg har vi brukt interne statusrapporter til styringsgruppen og referansegruppen 
samt møtereferater fra styringsgruppen, referansegruppen og prosjektgruppen. 
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2.2.2 Presentasjoner av prosjektet 
TFoU har hørt prosjektet presentert offentlig tre ganger. To ganger i faget Eksperter i 
team på NTNU (i landsbyen Mission possible - Where nature fails, innovative techno-
logies can make a difference (Strugstad 2013, 2014) samt på Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag sin nyttårskonferanse (Ringseth 2014).  

Prosjektet har for øvrig lagt ut en presentasjon fra tidlig fase (25. januar 2013) på 
kommunens hjemmeside.  

Vi har også deltatt på et dagsseminar på Dag- og døgnrehabiliteringsenheten i desem-
ber 2013 hvor leverandøren Vestfold Audio presenterte løsningene som står i en av 
treningsleilighetene. 

2.2.3 Samtaler og oppklarende spørsmål - prosjektledelsen 
Prosjektleder har gjengitt sine erfaringer med de praktiske utprøvingene av velferds-
teknologiske løsninger i de to treningsleilighetene. Beskrivelsene av hvordan de ti 
beboerne i praksis har bidratt til utprøvingene er nedskrevet etter hovedpunktene i 
disse samtalene med prosjektleder. Navn på brukerne er fiktive.  

Vi har fortløpende hatt anledning til å stille prosjektleder og prosjekteier oppklarende 
spørsmål i forhold til den informasjonen som er rapportert, omhandlet i referater og 
lagt fram i presentasjoner. Dette har i betydelig grad vært spørsmål i forhold til 
hvordan ulike forhold har blitt fulgt opp etter at de har blitt omhandlet i statusrapporter 
og referater fra møter. 

Siste runde med slike samtaler og oppklarende spørsmål med prosjektleder ble 
gjennomført 5.mars 2014. Formålet var både å kvalitetssikre informasjonen vi allerede 
hadde fått fra prosjektleder samt å få med de siste erfaringene hun hadde gjort seg. 

2.2.4 Spørreundersøkelse 
Ett av prosjektets delmål har vært å ufarliggjøre velferdsteknologi og generelt øke 
kompetansen omkring velferdsteknologiske løsninger (Prosjektplan 2012). Med-
arbeidere i Dag- og døgnrehabiliteringsenheten og medarbeidere innen Avdeling 
omsorg skulle få mulighet til å se, prøve og bli kjent med ulike teknologiske løsninger 
(Prosjektplan 2013). 

Vi har valgt å gjennomføre en nettbasert spørreundersøkelser til personer i ulike roller 
for å sjekke ut om hvordan organiseringen av prosjektet har blitt opplevd samt hva den 
enkelte har lært av prosjektet. Vi har avsluttet med et par spørsmål om det generelle 
innovasjonsklimaet i Steinkjer kommune. 

Respondentene ble valgt ut ifra en vurdering av hvem som kunne ha hatt mulighet til å 
skaffe seg kunnskap om prosjektet, sentrale politikere og administrative ledere i 
Steinkjer kommune. Følgende respondenter ble valgt ut av TFoU etter en dialog med 
prosjektleder: 

• Alle medarbeiderne ved Dag- og døgnrehabliteringsenheten, den 
organisatoriske enheten som Velferdsteknologisk laboratorium er en del av, 
med unntak av medarbeidere som jobber på kjøkken/renhold og derfor ikke 
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har fått informasjon om prosjektet. Dette innbefatter også prosjekteier, 
prosjektleder og øvrige deltakere i prosjektgruppen 

• Alle medarbeidere ved Bolig- og tildelingskontoret, da dette kontoret tildeler 
plasser ved Dag- og døgnrehabliteringsenheten.  

• De medarbeiderne ved Avlastning barn og unge, som ble vurdert av 
prosjektleder til å ha hatt forutsetning for å skaffe seg kunnskap om 
Velferdsteknologisk laboratorium. 

• De medarbeiderne ved Hjemmetjenesten Sparbu og ved Skjeftejordet 
Bofellesskap som prosjektleder vurderte er klare til å ta deler av det 
velferdsteknologiske utstyret i bruk i egne enheter. 

• Formannskapets medlemmer. 
• Administrative ledere i Steinkjer kommune som TFoU vurderte burde ha 

kjennskap til prosjektet. 
• Referansegruppen. 
• En liten „diversegruppe“ med personer som jobber prosjekt/har koordinerings-

ansvar for et konkret felt i kommunen eller er oppfattet som en samarbeids-
partner. Disse er tatt med ut ifra TFoUs kjennskap til disse rollene. 

 

Seks av spørsmålene hadde faste svaralternativer. Fire av disse hadde svaralternativer 
som var graderte på en firedelt skala. Respondenetene ble på den måten bedt om å 
forholde seg enten positiv eller negativt til de spørsmålene vi stilte. Samtidig hadde vi 
med kategorien vet ikke som alternativ der dette kunne være et mulig svar. 

Den nettbaserte undersøkelsen ble sendt ut per e-post i januar 2014. Undersøkelsen ble 
sendt ut til 84 personer. Tre respondenter kontaktet TFoU og meddelte at de kjente for 
lite til prosjektet til at det var mening i at de svarte. To respondenter hadde en e-
postadresse som tydeligvis ikke slapp igjennom en questbackundersøkelse.  

Etter to runder med purringer ble svarandelen 59,5 prosent.   
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3. UTPRØVING I VELFERDSTEKNOLOGISK 
LABORATORIUM  

3.1 Generelt 
Av de tjueseks beboerne som har brukt leilighetene i det vel året som har gått siden de 
velferdsteknologiske løsningene ble installert, har ti beboere prøvd utstyret i 
varierende grad.  

Beboerne har fordelt seg likt på kvinner og menn. Seks menn og fire kvinner har 
deltatt i utprøvingen, uten at det av utprøvingene er mulig å se at dette har 
kjønnsdimensjon. De seksten beboerne som ikke har prøvd har enten vært innom 
veldig kort tid, vært for dårlig til å kunne prøve utstyret, eller mente selv de ikke 
hadde behov for utstyret. To av beboerne har vært i leilighetene i to perioder hver, den 
ene i samme leilighet begge gangene. Et par av beboerne var redd for å bli overvåket, 
og var engstelig for lyder og blinking. En av disse hadde to opphold, og andre gang 
ønsket vedkommende å være med på utprøving av utstyret. 

Seks beboere i den grønne leiligheten og fire beboere i den lilla leiligheten har prøvd 
utstyret, i den lilla bodde en beboer svært lenge. 

Alle de tjueseks beboerne fikk generell informasjon om de velferdsteknologiske løs-
ningene som var i den leiligheten de bodde i. 

De beboerne som ønsket å prøve ut utstyr, deltok i en kartleggingssamtale. Et viktig 
formål med kartleggingen var å få oversikt over hva beboerne vanligvis likte å gjøre 
og hvilke hjelpemidler de trengte for å kunne mestre hverdagen igjen. Og minst like 
viktig var å utvikle et kartleggingsskjema som helse- og omsorgspersonell kan bruke 
for å finne fram til gode velferdsteknologske løsninger for kommende brukere. 

I det Velferdsteknologiske laboratoriet var hovedløsningen i hver enkelt leilighet gitt. I 
tillegg gikk det an å prøve innlånt utstyr fra NAV, hyllevarer fra Clas Olsson og ulike 
nettbrettløsninger. Muligheten til utprøving av velferdsteknologiske løsninger var 
tilpasset den enkeltes behov innenfor den rammen som hver enkelt leilighet utgjorde. 

De ti personene som deltok i utprøvingen av det velferdsteknologiske utstyret er 
anonymisert. Noen bodde i kort tid, andre svært lenge. Noen var ikke så ivrige etter å 
prøve ut utstyret, andre bidro svært mye. Prosjektmedarbeiderne fant etter hvert en 
god måte å jobbe systematisk med brukerne mens de bodde i treningsleilighet, og da 
ble de velferdsteknologiske løsningene også mer utforsket.  

3.2 Beboer 1 i lilla leilighet 
Asle bodde to ganger i samme leilighet. Første gang var han mistenksom i forhold til 
utstyret, andre gang var mistenksomheten borte. Han var redd for å falle i dusjen og 
ønsket å prøve assistansealarmen på bad. 

Første gang det ble trukket i ringesnoren på badet, gikk talevarsel i leiligheten og på 
vaktrommet umiddelbart, men det tok lang tid før varslet kom på SMS på vakttelefon. 
Umiddelbart ble det sendt mail til leverandøren, som ba om ny test for å sjekke ut om 
det kun hadde vært dårlige forhold for SMS ved første forsøk.  
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Neste morgen ble det igjen trukket i snora, og SMS samt øvrige varsel kom 
umiddelbart. Det ble avtalt at bruker skulle prøve alarmen neste gang han dusjet, men 
denne gangen glemte han hva som var avtalt siden det gikk helt greit å dusje. Dagen 
etter ble vedkommende innlagt på sykehuset. 

3.3 Beboer 2 i lilla leilighet – en måneds botid ga 
mulighet til betydelig utprøving 

3.3.1 Forberedelse 
Sammen med leverandøren ble aktuelle alarmer satt opp noen dager før Kari skulle 
komme. Ved testing kom det feilmelding på sender, leverandøren Vestfold Audio ble 
derfor kontaktet og de lovte å sende ny antenne til hussentralen samt ny 
bevegelsessensor. Dette utstyret kom som avtalt noen dager etterpå og montert av 
personalet. 

3.3.2 Vandrealarm med sengematte 
I løpet av helga før Kari flyttet inn hadde avdelingens mobiltelefon mottatt SMS-
meldinger om at sengen var tom for lenge, dvs at brukeren ikke var i sengen si.  

Personalet hadde trodd at når matten som fungerer som sengesensor var koblet fra, var 
vandrealarmen deaktivert, men systemet fungerte ikke slik. Mail ble sendt til 
leverandøren som forklarte hvordan dette fungerer, og personalet prøvde med ny 
programmering dagen etterpå. Dette ga ikke resultat, og leverandøren ble nok en gang 
kontaktet.Ca en uke etterpå hadde prosjektet anledning til å la leverandøren fjernkoble 
seg på systemet for oppretting. Men vandrealarmen virket ikke igjen dagen etterpå. 

Kari kom til leiligheten rett før langhelg. Over helgen fikk Kari høre om de velferds-
teknologiske løsningene. Hennes reaksjon var at dette ikke er noe hun trengte, men 
hun syntes det var greit å hjelpe til med utprøving likevel. 

Vandrealarmen var en av løsningene Kari skulle være med å å prøve ut. Den ble prøvd 
ut på forhånd, men den sendte ikke SMS til mobil som forutsatt. Dagen etter prøvde 
personalet på nytt å få sengesensoren til å sende SMS, uten å lykkes. Leverandøren ble 
kontaktet og koblet seg dagen etterpå inn på systemet og la inn sengesensoren på nytt. 
Nå fungerte den, personalet hadde gjort en feil med oppsettet. 

Vandrealarmen/sengesensoren ble testet på om den meldte fra at bruker var ute av 
sengen i mer enn fem minutter, i et forhåndsdefinert tidsintervall. SMS med «Ut av 
seng» kom, personalet gikk ned i leiligheten og satter seg på sengematten/sensoren. 
Bruker ble da registrert tilbake i sengen og repitisjonsalarmen 15 minutter senere ble 
ikke sendt. 

3.3.3 Assistansealarm bad 
Personalet oppdaget like før Kari flyttet inn, at assistansealarm bad ikke sendte 
varsling via SMS, dette var en av feilene som leverandører måtte sjekke via 
fjernoppkobling etter langhelgen. Dette ble gjort, og da fungerte den. 
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Personalet oppdaget to uker senere at batteriet på assistansealarm bad var gått. 
Vaktmesteren byttet batteri, alarmen ble testet og fungerte. Leverandøren Vestfold 
Audio hadde allerede fått beskjed en gang tidligere om at batteriet hadde gått, og da 
fortalte de at de hadde forbedret senderen slik at den kunne tåle fukt bedre. Den nye 
senderen var produsert etter at installasjon var foretatt i treningsleiligheten. De fikk 
beskjed på nytt nå om nok et tomt batteri, og ga kjapt tilbakemelding om at ny sender 
var i posten. 

Kari følte seg utrygg alene, spesielt i forhold til dusjing. Hun ønsket å ha 
assistansealarm bad hjemme, men det reiste spørsmålet om hvem som skal varsles via 
SMS dersom alarmen utløses siden både naboer og bekjente er på arbeid på dagtid 

Nettbrett med Memas og nettbrett med Doro. 

En ukes tid etter at Kari har kommet, ble hun vist nettbrett. Faste aktiviteter var lagt 
inn i Memas-appen (tidligere kalt MyLife), og det andre nettbrettet kunne hun med 
Doro-løsning bruke til ulike aktiviteter som internett. Kari fortalte at hun husker 
måltidene, men av og til kan det stoppe opp litt og hun blir usikker på om hun husker 
riktig. Derfor synes hun det var greit med en slik kalender funksjon på nett. 

Kari lånte brettene over nok en langhelg, i løpet av helgen sendte hun melding til en 
av personalets private mobiler, dette ble oppfattet bare positivt siden det betydde at 
Kari utforsktet nettbrettet med Memas.  

3.3.4 Utskriving 
Kari ga uttrykk for at det var greit med en kalender med oversikt over dagen. Det var 
enkelt å sjekke med å se på den om hun husket riktig. Hun syntes derfor Memas var 
veldig god, men meldinger på den kan bare legges inn gjennom PC. 

Imidlertid brukte hun alltid å ha med mobilen sin, men har ikke lært seg 
kalenderfunksjonen på den. Dette ønsket hun nå å lære før hun reiste hjem. Neste dag 
ble hun hjulpet av personalet med mobilen, men fant ikke kalender på den. I stedet ble 
det lagt inn alarm for medisin morgen og ettermiddag. Det ble gått gjennom med Kari 
hvordan hun skulle slå av varslingen, og det virket som hun forstod dette.  

3.3.5 Hjemme hos Kari 
Kari skulle øve seg på å være hjemme alene i en overgangsperiode på en liten uke. 
Personalet besøkte henne og fulgte opp.  

Hun syntes det fungerte godt med varsling på mobilen om å ta medisin, enkelte ganger 
hadde hun husket å ta medisinen før varslet kommer, andre ganger ikke. Det ble søkt 
trygghetsalarm til Kari og om noe tilsyn en gang i uka i en overgangsperiode. Kari 
hadde ikke fasttelefon, og ble dermed den første til å prøve ut trygghetsalarm med 
trådløs kommunikasjon via GSM, noe hun gjerne ønsket.  

Varsling av medisintid skulle fortsatt være på mobilen. Hun var fortsatt litt usikker på 
hvordan hun skrudde av alarmen når den gikk og hadde lett for å trykke på slumre, 
slik at alarmen gjentok seg. Hun ble flere ganger vist hvor hun skulle trykke. Senere 
viste det seg at hun holdt litt for lenge på knappen, når hun skulle skru av alarmen, 
hun ble derfor vist hvor kort tid som skal til. 
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Kari valgte å bruke vanlig kalender for å skrive opp avtaler hjemme.  

3.4 Beboer 3 i lilla leilighet – lang botid, systematisk 
utprøving  

Else måtte bo en lengre periode på et sted hvor det var tilrettelagt for opptrening etter 
beinbrudd. Hun var med en gang svært villig til å være med på utprøving av det 
velferdsteknologiske utstyret som var i leiligheten.  

Else ønsket å være trygg på at hun ikke ble liggende etter eventuelt fall på badet når 
hun dusjet. Gjennom å bruke assistansealarm bad kunne hun utløse alarm som ble 
sendt som SMS til en forhåndsdefinert mobil. 

Else tok medisin hver morgen før frokost, og syntes det ville være betryggende med 
en talepåminning om medisinen. 

I tillegg til egne behov, var Else villig til å teste det andre utstyret som var i leiligheten 
for å sikre at alt virket som det skulle.  

Det spesielle i Elses situasjon var at hun kom inn i leiligheten på et tidspunkt hvor 
utstyret var satt opp, men ikke testet at det fungerte i drift. 

Utstyret ble programmert ut fra Elses vaner og ønsker, dvs. klokkeslett på medisin-
påminneren var tilpasset hennes behov. Programmering av sengesensoren i kombina-
sjon med dørsensor var tilpasset det tidspunkt Else vanligvis ønsket å sove.  

3.4.1 Dørsensor 
Første morgen etter at programmering var gjort, fortalte Else at døren hadde varslet 
hver gang nattvakten var innom i løpet av natten, selv om Else lå i senga og varsling 
følgelig ikke skulle foregå. Leverandøren ble kontaktet umiddelbart, logget seg inn og 
fant at prosjektet hadde gjort en feil i programmeringen og rettet opp feilen. 

Personalet ga Else tilbakemelding om at denne feilen nå var rettet opp. Neste morgen 
spurte personalet om døren hadde varslet når nattevakten var inne denne natten, men 
det hadde den ikke. Altså fungerte dørkontakten som avtalt. 

Det ble så avtalt at Else selv skulle åpne leilighetsdøren neste natt. Det gjorde hun og 
fortalte personalet neste morgen at hun fikk meldingen «Det er natt. Gå til sengs.»  

Dørsensoren fungerte som forutsatt inntil den en natt igjen varslet «Det er natt. Gå til 
sengs som forutsatt.» når nattevakten var inne i løpet av natten.  

I samarbeid med leverandøren ble det avdekket at hussentralen ikke greide å fange 
opp signalene fra sengesensoren om at Else lå i sengen sin. På dette tidspunktet 
foregikk det oppgradering av hussentralen, og tre uker senere var den nye versjonen 
ferdig testet fra leverandøren og kunne fjerninstalleres av leverandøren. Og den siste 
måneden Else bodde i treningsleiligheten fungerte sengesensor koblet mot dørsensor 
som forutsatt. 
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3.4.2 Medisinpåminning 
Første morgen etter at hussentralen var programmert for medisinpåminning, mente 
Else at hun ikke fikk varsel. Oppsettet på hussentralen blir derfor fjernsjekket av 
leverandøren og feil rettet opp. Personalet var i leiligheten neste morgen for å sjekke 
om alarmen gikk til programmert tid. Det gjorde den, og selv om Else var på badet 
hørte hun meldingen og kommer ut for å ta medisinen. Else kommenterte at det var 
svært greit med påminning, siden hun har en tendens til å glemme å ta medisinen før 
hun spiser frokost. 

Ca. en uke senere opplyste Else at hun ikke hadde hørt at medisinpåminningen denne 
morgenen. Hun mente også at det var flere dager siden hun hadde hørt påminningen. 
Personalet ville forvisse seg om at dette ikke skyldes sammenfall i tid med Elses 
opphold på badet, og at det dermed var vanskelig å høre den. Morgenen etter, før 
påminningen skulle komme, var derfor personelt i leiligheten for å sjekke hva som 
skjedde. Medisinpåminningen fungerte ikke. 

Dagen etter slettet personalet innstillingen for medisinpåminning i hussentralen, og la 
den inn på nytt via PC, denne gang ett kvarter senere for å øke muligheten for at Else 
skulle være ferdig på badet. Morgenen etter fungerte medisinpåminningen, men den 
var ustabil og sluttet å virke igjen. Personalet tok kontakt med leverandøren etter en 
knapp uke med problemer, dagen etter kommer tilbakemeldingen fra leverandøren om 
at de arbeider med oppgradering av sentralene, men at det vil ta noen dager. Også 
egen sentral hos leverandøren var ustabil med hensyn til medisinvarsling.  

Når den nye versjonen av hussentralen var på plass, ble alt utstyret sjekket av 
leverandøren. Medisinpåminningen ble hørt av Else morgenen etterpå, men ikke de to 
påfølgende morgener. Dagen etter at Else hadde fortalt at hun ikke hadde hørt 
medisinpåminningen, var personalet til stede i leiligheten før påminning skulle 
komme. Bruker var på badet og radioen sto på nokså høyt. Personalet hørte 
påminningen, men ikke Else. Personalet spurte derfor Else om det samme kunne ha 
skjedd de andre morgenene, dette bekreftet hun kunne ha skjedd. 

Den siste måneden Else bodde i treningsleiligheten fungerte medisinpåminningen som 
forutsatt. 

3.4.3 Sengesensor 
Etter knapt en ukes opphold ble det avtalt med Else at hun skulle være ute av sengen 
mer enn 10 minutter samt at hun skulle gå ut leilighetsdøren for å sjekke at 
sengesensoren i kombinasjon med dørsensoren virket.  

Det gjorde den og Else ble minnet på at «Det er natt. Gå til sengs.» samt at SMS kom 
til avtalt mobiltelefon. Så alt fungerte som det skulle denne natten, men det gjorde det 
ikke neste natt. Else kommer på kontoret for å fortelle at hun har vært ute av sengen to 
ganger og mer enn ti minutter begge gangene, SMS var mottatt på definert mobil. Men 
ikke bare to ganger. 18 ganger hadde varsel gått med SMS, på slutten med 15 minutter 
mellom hver alarm. Personalet sjekket om sengematten hadde ligger feil slik at den 
ikke reagerte når bruker var tilbake i sengen igjen. Eller hadde Else vært oppe lengre 
enn hun husket? Sengematten ble flyttet lengre opp i sengen. 

Etter en ustabil periode ble leverandøren kontaktet og varslet om ustabilitet, dagen 
etter sa leverandøren at det kan virke som om hussentralen ikke har fått tak i signalet 
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som forteller at bruker er tilbake i sengen og at dette vil bli bedre med den nye 
versjonen hussentral. 

Fem dager senere ble Else spurt om hun kunne sitte opp mer enn ti minutter 
kommende natt for å sjekke sengesensoren. Det gjorde hun og SMS kom til angitt 
telefon to ganger fortløpende. Noen netter senere kom det SMS fire ganger fortløp-
ende. Ny hendelse med nattevakt som fikk talemeldingen «Det er natt. Gå til sengs.» 
selv om bruker lå i sengen sin. Lyden på varslingsmottaker ble skrudd helt ned, inntil 
den nye versjonen på hussentralen ble operativ.  

Den siste måneden Else bodde i leiligheten ga hun tilbakemeldinger om hvilke netter 
hun var oppe mer enn ti minutter, og det var samsvar mellom det hun oppga og SMS-
meldingene som kom til forhåndsdefinert mobil.  

3.4.4 Assistansealarm bad 
Etter at Else hadde bodd i leiligheten ca. en uke, trakk personalet som var behjelpelig 
med dusjingen i snortrekket for å sjekke hvordan det fungerte. SMS gikk til avtalt 
mobiltelefon. 

Alarmen ble testet igjen fire dager senere. Else hadde da hjelper som var i stua. Tale-
melding på varslingsmottaker i stua fungerte som den skulle og SMS gikk til avtalt 
mobiltelefon. 

Etter dette er ikke assistansealarm bad ytterligere utprøvd av Else. 

3.4.5 Kjøleskap 
Når Else hadde bodd i leiligheten i vel en uke, avtalte personalet med henne at hun 
også skulle prøve ut påminning/varsel om bruk av kjøleskap. Det ble lagt inn 
påminning med talemelding «Finn maten din i kjøleskapet» til klokka 10.00 samt 
varsel på SMS til avtalt mobiltelefon dersom kjøleskapsdøren ikke var åpnet på fire 
timer i tiden 07.00-23.00. Første dag fungerte talemeldingen som forutsatt. 

Ut på ettermiddagen første dag med magnetbryter på kjøleskapet kom melding på 
SMS til avtalt mobiltelefon om at «kjøleskapet ikke åpnet». Else husket ikke helt når 
sist hun åpnet kjøleskapsdøren. Det ble avtalt at hun skulle åpne kjøleskapsdøren før 
hun gikk til frokost neste dag for å kunne sjekke ut om varslingen virket. Imidlertid 
ble det sendt repeterende varsel 30 minutter senere, og personalet ble usikker på 
hvordan repetisjon virket dersom ingen hadde åpnet kjøleskapet. Det rådde en del 
usikkerhet rundt repeterende varsel på kjøleskapet.  

Personalet valgte å programmere om varslet, slik at det kun varslet dersom kjøleskapet 
ikke hadde vært åpnet før klokka 12.00 på dagen. Dagen etter kom det ingen 
varslinger til mobilen om manglende åpning av kjøleskapet.  

Etter dette ble utprøvingen av kjøleskapssensor stanset i prosjektet. Det var vanskelig 
å få til god utprøving siden de fleste beboerne valgte å spise samtlige måltider sammen 
med øvrige beboere på avdelingen, og på den måten også ha en sosial kontakt i tillegg 
til selve måltidet. Uten mat i kjøleskapet ble det vanskelig å få beboerne til å åpne 
døren til fastsatt tid, bare for å prøve ut hva som skjedde. 
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3.4.6 Nettbrett 
Else brukte nettbrett den siste måneden, både som aktivitet alene og sammen med 
andre brukere på Dag- og døgnrehabiliteringen. Sammen har de brukt internett flittig, 
spesielt søkefunksjoner og hun har fått andre brukere interessert i selv å prøve 
nettbrett. 

3.4.7 Komfyralarm  
Komfyralarm, som var utlånt fra Hjelpemiddelsentralen, var installert på komfyrene i 
begge leilighetene og har vært påkoblet gjennom hele året. Alarmene har gått bare en 
gang, og det var mens Else kokte syltetøy. 

3.5 Beboer 4 i lilla leilighet 
Fredrik hadde behov for andre velferdsteknologiske løsninger enn tidligere beboere i 
lilla leilighet siden han hadde noe nedsatt syn. 

Fra før var sengesensor og assistansealarm bad installert i leiligheten klar til bruk. 

3.5.1 Kompensasjon for svakt syn 
For å bøte på manglende syn ble det derfor installert lyslist med sensor, kjøpt som 
hyllevare på Clas Olsson. Det ble foretatt en vurdering av hvor sensor burde stå for at 
det også skulle være mulig å bevege seg rundt i leiligheten uten at lyslisten alltid ble 
slått på. Innstillingen på fem minutters lyslengde ble valgt. Fredrik trakk ut kontakten 
til lyslisten en gang mens han bodde i leiligheten, uten at det er kjent hvorfor. Han 
syntes at den fungerte godt, og at den gjorde det lettere å finne fram til badet. 

Fredrik mestret ikke bruk av fjernkontroll på en god måte, derfor ble en enkel 
fjernkontroll med Doro HandleEasy tatt i bruk. Denne har bare av/på, programvelger 
opp/ned og lyd opp/ned. Han ble fornøyd med fjernkontrollen, det ble nå greit å 
betjene TV-en. 

Fredrik sliter med å se på klokka, og en Easyvox lommeur ble prøvd ut. Brukeren 
ønsket heller et armbåndsur med tale, og det ble søkt folketrygden om dekning av 
dette. En «dråpedrypper» som skal gjøre det enklere å treffe med øyendråpene ble 
prøvd ut, uten at det fungerte særlig godt for Fredrik. 

Utprøving av lesehjelpemiddel ble overlatt i sin helhet til Hjelpemiddelsentralen, og 
det ble søkt på lydbokspiller. 

 

3.5.2 Medisinhåndtering 
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Fredrik har medisinpåminnelse på telefonen sin, men denne fungerte ikke godt for 
han. Det blir observert at han ikke har tatt medisinene sine, tablett ligger på golvet og 
han tar ikke med seg telefonen opp i avdelingen. Han har ikke noe godt svar på 
hvorfor han ikke har telefonen i lomma og kan følge med når varsel om tid for å ta 
medisinen kommer. Det blir senere 
observert at selv om han har med 
telefonen, reagerer han ikke på varslet. 
Fredrik ønsker å prøve ut 
medisindispenseren «Pilly», men den er 
for stor å ha med seg rundt. 
Medisindosetten ble etter en stund tatt 
inn, og det ble ikke funnet noen god 
løsning for Fredrik om påminning av 
medisin. 

3.5.3 Sengesensoren  
Sengesensoren varsler flere ganger 
mens Fredrik bor i treningsleiligheten at 
han enten har stått opp før klokka sju 
som var den på forhånd programmerte 
tiden for å stå opp, eller at han har vært 
oppe om natten flere ganger utover den 
forhåndsprogrammerte lengden for 
toalettbesøk ol. På femten minutter.  

Da Fredrik flyttet hjem, ble det søkt på 
flere hjelpemidler med dekning i 
folketrygden og leiligheten hennes ble 
noe endret for å tilrettelegge bedre.  

3.6  Beboer 1 i grønn leilighet 
I denne leiligheten var MEMOplanner, med kalender- og påminnelsesfunksjon, 
viktigste velferdsteknologiske løsning til utprøving.  

De ulike sensorene fra Abilia hadde prosjektet valgt å ikke ta i bruk. Skype-
funksjonen på MEMOplanner ble heller ikke aktivert for noen av beboerne. 

Frode var den første beboeren som ønsket å prøve ut MEMOplanner for å organisere 
hverdagen bedre og for å få påminnelser på aktiviteter. I den ca. måneden han bodde i 
leiligheten ble nye aktiviteter lagt inn av prosjektmedarbeiderne fortløpende.  

Frode fulgte ivrig med, men var ikke i stand til å legge inn aktivitetene selv. Frode 
fulgte opp aktivitetene som ble varslet og var positiv til bruk av MEMOplanner. For 
han ga løsningen en god oversikt over hverdagen. 

Figur 3.1: Sengesensoren fra Vestfold 
Audio ligger under madrassen 
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3.7 Beboer 2 i grønn leilighet  
Per har problemer med å organisere hverdagen og ble derfor søkt inn på Dag- og 
døgnrehabiliteringsenheten for å prøve velferdsteknologisk utstyr, først og fremst 
MEMOplanner. 

I løpet av de ca to ukene Per bodde i opptreningsleiligheten var personalet hos han tre-
fire ganger per dag for å bidra til utprøving av utstyret, med unntak av helg hvor det 
ikke skjedde spesiell utprøving.  

3.7.1 MEMOplanner 
Per var fra første dag interessert i hvordan utstyret virket. Han trodde også det skal bli 
et nyttig hjelpemiddel for seg.  

Allerede ankomstdagen gikk personalet gjennom MEMOplanner med Per, og dagen 
etter så de på en innstilling hvor alle dagens aktiviteter vises samtidig. Per syntes det 
blir mange «bilder» og senere på dagen blir innstillingen endret til fullskjermsvisning 
av pågående aktivitet.  

Per nevnte at han nok ikke kan lære å legge inn aktiviteter selv, det ble mange trykk på 
skjermen. Personalet fortalte Per at så lenge han bodde i opptreningsleiligheten, skulle 
ha få hjelp fra personalet. Dersom det var aktuelt å bruke MEMOplanner hjemme, 
kunne pårørende være behjelpelig med å legge inn aktiviteter. 

Allerede to dager senere kommenterte Per umiddelbart etter at personalet hadde 
kommet inn i leiligheten om morgenen, at tavla er veldig snedig. Han likte godt at 
pågående aktivitet kom opp på hel skjerm, og akkurat da viste tavlen en aktivitet som 
han skulle gjøre.  

Han kom opp på avdelingen for fysioterapitime som skulle starte 30 minutter senere, 
Per ble da oppfordret til å gå ned i leiligheten igjen og komme tilbake etter at 
MEMOplanner hadde varslet han. Til korrekt tid kom Per opp på treningsalen, etter at 
MEMOplanner hadde gjort jobben sin.  

Men allerede neste dag når personalet kom inn i treningsleiligheten om morgenen var 
Per klar til å stille på trening som startet over en time senere. Han ble minnet på at han 
kunne ta det med ro til MEMOplanner varslet, fikk dagens avis og koste seg med den.  

Per avventet varslingslyden, ordnet seg og gikk til treningssalen. 

På ettermiddagen skulle Per treffe kjente på kafé. I MEMOplanner ble det lagt inn 
både at han skulle bestille taxi og at han skulle huske å ta med seg rabattkort i samme 
melding. Per fikk hjelp til å bestille taxi da han ikke husket helt hva det het der han var 
nå, og heller ikke husket klokkeslettet han ønsker å dra. Meldingen ble derfor endret 
til at han må huske å ta med seg rabattkortet. 

Per spurte om han fikk ta med seg tavlen hjem når han var ferdig med oppholdet i 
treningsleiligheten. Han trodde tavlen kunne være nyttig hjemme og hjelpe han med å 
holde oversikt over dagen og samtidig ta det med ro mellom aktivitetene. 
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Personalet besøkte Per vel en time senere, og gikk igjennom kommende aktivitet som 
var å ta taxien ned til byen samt å huske rabattkortet. En halvtime senere kom Per opp, 
etter å ha fått meldingen, og dro av gåre med taxien. 

3.7.2 Varsling på SMS 
Neste skritt var å installere SIM-kort i MEMOplanner slik at varsling kunne gå til 
mobiltelefonen når Per ikke var i leiligheten. MEMOplanner ga feilmelding ved 
utprøving, og leverandøren Abilia ble ringt opp og gikk inn i MEMOplanneren for å 
feilsøke.  

Feilsøket tok noe tid, og 1,5 time senere kom SMS om at det nå var i orden og ved test 
til personalets mobiltelefon virket nå meldingsrutinen. 

Varsling av aktivitet både i lyd/bilde og på SMS til Per sin mobil ble prøvd ut, det var 
litt forsinkelse på SMS-varslet men Per fant meldingen og leste den. Han stilte seg 
positiv til å prøve ut dette, og alle aktivitetene som var lagt inn i MEMOplanner fikk 
også varslingsfunksjon på SMS. 

Dagen etter når Per kom opp på avdelingen, ble han spurt om hva han syns om å få 
varsling på SMS. Per ble da klar over at han ikke hadde tatt med seg mobilen opp på 
avdelingen. Personalet lærte da at det må øves på faste rutiner på å ha med seg 
mobilen, spesielt når Per ikke har på seg jakke med lommer, og at pårørende må 
involveres i dette. 

Dagen etter var personalet til stede i Pers leilighet før melding om fellestrening kom 
opp på tavla og på SMS for å sjekke ut at meldingen kom på telefonen. Det gjorde 
den, og Per kommenterte at dette var bra for han og at han trengte hjelp til å huske 
avtaler når han snart skulle hjem. 

3.7.3 Nettbrett med Doro-app 
Per ble til slutt introdusert for nettbrett med Doro-app. Han skjønte fort hvordan han 
fikk opp avisen og bladde litt i den. Han hadde litt problemer med å holde i nettbrettet 
da han ufrivillig kom bort i ulike taster. 

 Neste morgen ble han spurt om hvordan det gikk med bruk av nettbrettet, og Per var 
interessert i å vise hva han fikk til. Senere samme dag satt Per og leste aviser på 
nettbrettet når personalet kom inn i leiligheten. Han fikk da ytterligere opplæring i 
hvordan nettbrettet kunne brukes f.eks. ved søk på Google. 

3.7.4 Utskriving 
Per var fornøyd med oppholdet og utprøvingen av MEMOplanner. Alle daglige 
aktiviteter som måltider og trening var lagt inn, det samme var påminnelser for å 
huske enkelte ting i forbindelse med ulike aktiviteter. Han fulgte med på skjermen og 
gjorde det som stod der. Det gikk også greit å få meldinger på SMS, men han måtte 
venne seg til å ha med mobilen hele tiden.  

Per var fornøyd med at det kom varslingslyd på tavlen og at pågående aktivitet kom 
opp som fullskjermsvisning, da var det greit å lese eventuelle tilleggsbeskjeder som 
var skrevet inn. 
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NAVs hjelpemiddelsentral innvilget MEMOplanner som nødvendig hjelpemiddel til 
Per. Per hadde allerede trådløst nett hjemme. Kommunal vaktmester monterte ME-
MOplanner på veggen etter avtale med pårørende fire dager etter at Per ble utskrevet. 
Pårørende lovte å legge inn avtaler, fikk opplæring i dette og program for fjern-
betjening slik at avtalene kunne legges inn fra vedkommendes egen PC.  

Per var glad for å få MEMOplanner og mente dette ville være et hjelpemiddel for å 
organisere dagene. 

3.7.5 Epilog 
Et halvt år etter at Per fikk MEMOplanner opplyste prosjektleder at samarbeidet 
mellom Per og pårørende har vært mer arbeidsomt enn på forhånd antatt. 

Det kan kanskje oppfattes som noe masete å skulle bidra jevnt og trutt med innlegging 
av avtaler?  

3.8 Beboer 3 i grønn leilighet 
Anna var omtrent 90 og av de eldste som har bodd i treningsleilighet dette 
utprøvingsåret. Anna var ei sprek dame for alderen, med god helse og helt normale 
aldersforandringer som inkluderer noe reduksjon på hørsel. 

Hun bodde i treningsleiligheten i tre uker, mens leiligheten hennes er gjennom 
nødvendig vedlikehold og det var liten etterspørsel fra andre potensielle beboere etter 
å bo i leiligheten. I utgangspunktet ble Anna ikke vurdert som aktuell for utprøving av 
velferdsteknologiske løsninger. Men Anna tok grep selv. 

3.8.1 MEMOplanner 
MEMOplanner var innstilt etter forrige bruker og Anna begynte å bruke den for å 
holde seg orientert om avdelingens faste aktiviteter som måltider og felles trening, 
Personalet i prosjektet fikk melding om dette gjennom rapportering på avdelingen 
etter at Anna hadde oppholdt seg i leiligheten i vel en uke. 

Anna fortalte personalet at hun fulgte med hvilken dato det var og hvor mye klokka 
var, samt at hun aktivt brukte MEMOplanner som varsling om måltider etc. Hun gikk 
systematisk opp i avdelingen når meldingen kom. 

MEMOplanner var innstilt med fullt skjermbilde, men uten lyd. På forespørsel om hun 
ønsket å endre innstiling til også å inkludere lyd, ønsker hun ikke det. Hun var fornøyd 
med Momoplanner slik den var satt opp. Varslingsfunksjonen fungerte for Anna. 

3.9 Beboer 4 i grønn leilighet 
Tore bodde vel en ukes tid i treningsleilighet. Han hadde nettopp falt, og det var ledig 
plass. 

Tore fikk generell informasjon om MEMOplanner. Fra forrige bruker lå det inn varsel 
om medisintaking tre ganger dagen, og den første varslet nokså tidlig på morgenen. 
Varslingene som hørte til forrige bruker, ble fjernet. 
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Tore kjørte scooter, og det var en del fram og tilbake om kjøring mens han bodde i 
leiligheten, siden han hadde visse begrensinger på dette under oppholdet. 

3.10 Beboer 5 i grønn leilighet  
Åge bodde i treningleilighet kun en ukes tid siden ektefelle var sliten og han kunne ha 
utbytte av opptrening. 

3.10.1 MEMOplanner 
Han fikk innføring i hvordan MEMOplanner fungerte og at måltid var lagt inn. Han 
fortalte at han ikke alltid husket ta medisinen sin, han tar den fem ganger per dag og 
det var viktig å ta den til faste tider. Han ønsket å legge inn varsel for medisintaking 
på MEMOplanner og at det skulle være lyd på disse aktivitetene. Øvrige aktiviteter 
har ikke lyd. Han ønsket videre at alle aktiviteter startet med full skjerm. 
MEMOplanner plinger tre ganger som varsel, og det syntes Åge var greit. 

3.10.2 Egen iPad 
Åge hadde også med sin egen iPad. Den brukte han til å lese aviser/nyheter og til å se 
fotballresultater. Han hadde ingen utfordringer med bruk av iPaden. 

3.11 Beboer 6 i grønn leilighet 
Hans var spesielt søkt inn i leiligheten for å vurdere mulig løsning for påminning om å 
ta medisin samt prøve ut el.scooter. Planen var at han skulle bo der en uke, men 
oppholdet ble forlenget til vel to uker. 

Dessverre skjedde det lite de første dagene, siden prosjektleder var borte og ingen 
andre i avdelingen hadde startet opp med utprøvingen. 

3.11.1 MEMOplanner 
Hans fikk først generell informasjon om MEMOplanner. Den var forhåndsinnstilt på å 
minne om de daglige aktivitetene i avdelingen, måltid og trening. Tre varsel daglig om 
medisin.  

Hans hadde ingen spesiell kommentar, men syntes det var greit at hjelpemidlet var 
der. 

Han ønsket senere å endre lyden på MEMOplanner, da varslingslyden var for høg.  

Han ønsket seg vekking på MEMOplanner, og dette blir lagt inn til avtalt tid. Bruker 
virket ellers lite interessert i å forholde seg til det som var lagt inn som påminnelser. 
Det var også noe vanskelig å få tak i hva bruker synes om MEMOplanner, og om han 
opplevde nytte av det da han sporte over på andre ting som manglende topp i vasken, i 
samtale.  

Han trakk også ut kontakten til MEMOplanner fordi han ble forstyrret av lys og lys fra 
tavlen. Utprøving av MEMOplanner ble dermed avsluttet.  
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Men et par dager senere ønsker Hans igjen tavlen på plass, men med litt lavere lyd. 
Leverandøren ble kontaktet for stille lyden, da det ikke var enkelt å finne ut av det på 
egen hånd. Abilia ga «oppskrift» og lyden ble satt ned. 

3.11.2 Scooter 
Hans prøver el-scooter flere ganger. Trafikksikkerhet og kjøreferdighet ble vurdert. 

Det gikk fint med kjøreturene. Hans har noe varierende form, slik at personalet har 
visse betenkeligheter med kjøring på dårligere dager. 

3.11.3 Medisinhåndtering 
Hans tok medisin til ulike tider, avhengig av når han stod opp om morgenen. Etterpå 
skulle han ta medisin hver tredje time. 

Det var ingen åpenbar løsning for hvordan Hans skulle bli påminnet om å ta medisin. 
Ulike alarmklokker som «Minneklokke», «Pillmate» og «Malemklokke» ble lånt inn 
fra NAV og prøvd ut. Hans var en nokså hardhendt bruker, og det ble derfor søkt om 
Pillmate» til han personlig, slik at han ikke skulle kunne ødelegge en som var utlånt 
fra NAV. Prosjektet ønsket å prøve ut hvor mye Pillmate tålte av klemming og 
kakking, da hjelpemidlet ble vurdert som enkelt å stille dag for dag og ektefelle kunne 
bidra med dette. 

3.11.4 Nettbrett 
Hans fikk prøve ut nettbrett med Doro app. Det ble opplevd positivt for han å sjekke 
sider som finn.no. Dagen etterpå synes Hans det var vanskelig å bruke nettbrettet 
igjen. Han husket ikke det han ble vist dagen før og strevde med mange trykk. 

3.11.5 Utskriving 
Det ble søkt om elektrisk scooter, medisindosett og dusjstol til Hans. Ved utskriving 
strever han ennå litt med at høreapparatet er et naturlig hjelpemiddel å bruke for han, 
bl.a. må han få hjelp til å skifte batteri. 

3.12 Testing av velferdsteknologiske løsninger utenfor 
de to leilighetene 

Velferdsteknologisk laboratorium hadde lagt inn i prosjektplanen muligheten til etter 
hvert å vurdere/prøve ut andre velferdsteknologiske hjelpemidler enn de som er 
knyttet opp til de to treningsleilighetene. 

Iveren etter å prøve ut tilgjengelige løsninger har vært stor, slik at både GPS og spill-
teknologi er allerede noe utprøvd. 

3.12.1 Spillteknologi 
En av prosjektgruppens deltakere var godt kjent med spillteknologi. Spillteknologi er 
ulike dataprogram som gjør det mulig å konkurrere både med seg selv og andre. 
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Utstyret består av en (TV-)skjerm, et dataprogram og for Xbox Kinects vedkommende 
en bevegelsessensor som sporer bevegelsene til spilleren.  

Samtidig med at leilighetene ble pusset opp ble dette utstyret kjøpt. Med 
bevegelsessensoren blir bruker inspirert til bevegelse, noe som alltid er positivt. En 
hjemmeboende bruker som var på dagrehabiliteringen rundt juletider 2012/13 brukte 
spillet aktivt. Vedkommende ga positiv tilbakemelding, spillet ble opplevd som et 
godt supplement til fysioterapi for å trene balanse, konsentrasjon og koordinasjon.  

For brukere sittende i rullestol har det vært visse utfordringer med å få sensoren til 
fange opp brukerens bevegelser, men 
ved å sette i gang spillet på forhånd 
har prosjektet også fått dette til å 
fungere for brukere sittende i noen 
typer av stoler. Flere spill ble kjøpt 
inn i slutten av januar 2013. 

Supergruppe på spillteknologi ble 
planlagt i slutten av februar 2013, og 
det ble vurdert om det skulle kjøpes 
inn flere spillstasjoner.  

For at spillere og TV-tittere skulle 
slippe konkurransen om skjermen, 
ble etter hvert spillet flyttet over på 
egen skjerm.  

Senere på våren ble det rapportert at 
spillteknologien var sporadisk i bruk i 
avdelingen. 

3.12.2 GPS 
Bjugn kommune, også ett medlem i Det midt-norske prosjektet, har i lengre tid deltatt 
i prosjektet ”Trygge spor” med utprøving av GPS.  

Samtidig med at leilighetene ble pusset opp og nytt inventar anskaffet, trådløst 
nettverk montert og utstyr fra de to valgte hovedleverandørene ble bestilt, fikk 
Velferdsteknologisk laboratorium mulighet til å låne en GPS fra Bjugn (leverandøren 
er Safecall Denmark).  

Opplæring på GPS ble gitt i Bjugn høsten 2012 og GPS ble nokså umiddelbart prøvd 
av en bruker. Prosjektleder har opplyst at pårørende til denne brukeren var svært ivrig 
etter å prøve om GPS kunne være noe for vedkommende.  

Velferdsteknologisk laboratorium kjøpte selv en GPS i februar 2013, slik at to GPS-er 
var tilgjengelig. Samtidig ble det satt i gang en superbrukergruppe i GPS på tre med-
lemmer. Et av omsorgsdistriktene vurderte høsten 2012 at en aktiv bruker med 
begynnende demens kunne være potensiell bruker av GPS. Opplæring, 
ansvarspersoner og prosedyrer kom på plass. Vedkommende har vært fulgt opp, og 
følges fortsatt opp, av hjemmetjenesten. Tilbakemeldinger viser at det var viktig å 
komme i gang i tidlig fase av sykdommen.  

Figur 3.2: Xbox Kinect i bruk 
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Allerede ved årsskiftet 2012/13 ble det sendt tilbud til Bolig- og tildelingskontoret og 
sykehjemmet om utprøving av GPS, og en potensiell bruker ble meldt tilbake. Men 
etter en samtale med pårørende ble det avdekket at vedkommende bruker likevel ikke 
kunne ha nytte av GPS. Høsten 2013 ble det foretatt utredning av ny potensiell GPS-
bruker ved et bofellesskap i kommunen. Leverandøren av GPS har en forbedret utgave 
under produksjon, og vil skifte til denne før den nye personen tar GPS i bruk. 

3.12.1 Medisindispenser av 
type Pilly 

Høsten 2013 fikk Velferdsteknologisk 
laboratorium tilbud fra NAV Hjelpe-
middelsentral om å prøve ut en ny 
medisindispenser. Dispenseren program-
meres slik at bruker får lydvarsel når 
medisin skal tas, og kun aktuell dose er 
tilgjengelig. Det finnes også mulighet for å 
sette inn SIM-kort i dispenseren slik at den 
kan sende melding til pårørende eller 
hjemmetjenesten dersom medisin ikke er 
tatt.  

Etter opplæring har dispenseren vært prøvd 
ut hos en bruker som tidligere har hatt 
besøk av hjemmetjenesten syv ganger pr. 
dag med medisinutdeling. Etter å ha tatt i 
bruk Pilly greier bruker selv å ta 
medisinen, og besøkene er redusert til en 
gang pr. dag. Dette har resultert i at 
transporttid for hjemmetjenesten knyttet 
opp til utdeling av medisin til én bruker, er 
dramatisk redusert. Kommunen sparer 
500 000 på å bruke Pilly per år i dette 
tilfellet. Det har blitt stor interesse i de tre 
omsorgsdistriktene som har fått innføring i medisindispenseren Pilly, og i ett av dem 
er det planlagt innkjøp av dispensere. 

3.13 Utvikling av kartlegging- og loggføringsverktøy 
Prosjektet har utviklet et eget kartleggingsskjema og et eget loggføringsskjema. 

Allerede på første møte i prosjektgruppen i august 2012 ble bruk av kartleggings-
verktøy diskutert. For å finne gode velferdsteknologiske løsninger for den enkelte 
bruker er det nødvendig å vite en del om hva brukeren vanligvis liker å gjøre og hva 
brukeren nå er i stand til å gjøre på egen hånd.  

Prosjektet har vært i gjennom flere faser når det gjelder kartleggingsverktøy; a) søken 
etter alternativer, b) vurdering av et kanadisk verktøy og c) utvikling av eget verktøy i 
regi av Det midt-norske velferdsteknologiprosjektet. 

Figur 3.3: Medisindispenseren Pilly 
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Kartleggingsverktøyet COPM (Canadian Occupational Performance Measure, 2005) 
ble vurdert som aktuelt å bruke høsten 2012, etter at prosjektleder hadde fått 
opplæring i bruk av verktøyet.  

Imidlertid endret prosjektet syn og konkluderte med at en ønsket å utvikle et eget kart-
leggingsverktøy. Styringsgruppen ble så informert om at dette arbeidet var igangsatt.  

Utover året ble skjemaet justert etter testing i kommunene som er med i Det midt-
norske velferdsteknologiprosjektet. Utviklingen av skjemaet fortsetter nå videre. 
Foreløpig har skjemaene blitt fylt ut manuelt, men målet er et digitalt verktøy når 
finansiering til dette er skaffet. Samarbeidet har i en viss fase av utviklingen også 
omfattet en av de som skrev masteroppgaven i kunnskapsledelse (Wannebo og 
Andresen 2013).  

For å holde oversikt over hva som er gjort under utprøving, responsen fra den enkelte 
beboer på endringer i innstilling, samarbeid med leverandører om endringer og even-
tuelle oppretting av feil er det utviklet et loggskjema for prosjektmedarbeiderne. 

Loggen er utformet for å beskrive hvilken aktivitet/hendelse som har foregått i forhold 
til hver enkelt bruker, resultatet av hendelsen, hvordan det er dokumentert og 
uttesterens refleksjoner/kommentarer til aktiviteten/hendelsen. Loggskjemaet er 
innledningsvis utformet med nødvendig personalia om brukeren samt plass for å 
beskrive teknologien som prøves ut samt begrunnelse for hvorfor utstyret inklusive 
innstillinger er valgt.  
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4. AKTIVE DELINGSTILTAK  

4.1 Innledning 
Interessen for prosjektet Velferdsteknologisk laboratorium har vært stor helt fra 
prosjektet var i planleggingsfasen. Dette gjelder både internt i Steinkjer kommune, 
politisk og administrativt, og eksternt. Velferdsteknologiske løsninger er i startgropen 
nasjonalt, og de kommunene som har vist vilje til handling har blitt lagt merke til. 

Det er naturlig i en oppstartfase at oppmerksomheten har gått minst like mye på hva 
den enkelte kommune gjør av pilotforsøk og utprøvinger, som på hva som er lært i det 
enkelte prosjekt. Velferdsteknologisk laboratorium startet tidlig i prosjektperioden 
med å dele informasjon. 

4.2 Internett i Steinkjer kommune 

4.2.1 Helse- og omsorg 
Prosjektet informerte om prosjektet på enhetsledermøtet på Avdeling omsorg et par 
uker før første beboer flyttet inn. 

I januar 2013 ble det arrangert åpne dager i leilighetene. Alle i Avdeling omsorg var 
invitert, og over sytti medarbeidere benyttet muligheten over en periode på vel ei uke 
til å se og oppleve de ulike velferdsteknologiske løsningene. 

I forbindelse med rehabiliteringsuken 2012, igjen før første beboer hadde flyttet inn, 
informerte prosjektet om denne muligheten på seks ulike steder i Steinkjer kommune. 
Demenskoordinator i Steinkjer kommune besøkte treningsleilighetene og fikk infor-
masjon i september 2013, demenskoordinator fra nabokommune var på besøk tre uker 
tidligere. 

Også den private, regionale leverandøren av helsetjenester Noen AS har sett utstyret i 
leilighetene og fått informasjon om prosjektet. 

4.2.2 Ledelsen  
Prosjektet har deltatt på Steinkjer kommunes lederskole med informasjon om pro-
sjektet, samt informasjon fra kurset innovasjonsledelse som prosjektet har deltatt i. 

4.3 Informasjon til eksterne 

4.3.1 Omliggende kommuner 
Medarbeidere med ulike helsefaglig utdanninger og ulike arbeidsoppgaver fra om-
liggende kommuner har vist prosjektet stor interesse. Medarbeidere fra Verdal, Bjugn, 
Åfjord, Trondheim, Namsos, Stjørdal og Inderøy har fått informasjon og sett 
løsningene som er valgt.  
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4.3.2 Utdanningsinstitusjoner og arbeidstakerorganisasjoner 
Både i januar 2013 og 2014 er utprøvingen og etter hvert erfaringene fra Velferds-
teknologisk laboratorium brukt som utgangspunkt for forelesninger på NTNU i faget 
Eksperter i team. 

Studenter fra Høgskolen i Nord-Trøndelag (sykepleie og vernepleie) har benyttet 
muligheten til å høre og se hvilke løsninger som er valgt. Som vi har vært inne på tid-
ligere har to studenter i kunnskapsledelse ved Handelshøgskolen i København skrevet 
mastergradsoppgave med utgangspunkt i utprøvingene ved Egge. 

Lærer fra ergoterapiutdanningen ved HiST har fått informasjon og omvisning i for-
bindelse med praksisbesøk til student fra utdanningen. Prosjektet har informert på 
medlemsmøte i Norsk Ergoterapeutforbund, avdeling Nord-Trøndelag samt et par 
måneder senere tatt imot årsmøtedeltakerne i samme forening inne i leilighetene for at 
de kunne se løsningene og høre hvordan utprøvingene har foregått. 

Norsk Sykepleierforbund Nord-Trøndelag har fått en gjennomgang av prosjektet, samt 
at de har hatt seniortreff med omlag femti deltakere hvor prosjektet er presentert tidlig 
på høsten 2013. 

4.3.3 Andre faglige sammenhenger 
Tidlig i prosjektperioden ble tankene omkring Velferdsteknologisk laboratorium delt 
med deltakerne på fagseminar arrangert av NAV Hjelpemiddelsentralen i Nord-Trøn-
delag og lokale leverandører av hjelpemidler.  

Som eneste fylket i landet deltar alle kommunene i Nord-Trøndelag i satsningen 
Demensomsorgens ABC, som er kompetanseutvikling innenfor demensomsorgen. Her 
ble det høsten 2013 informert om velferdsteknologiske løsninger og Velferdstekno-
logisk laboratorium. 

4.3.4 Frivillige lag og organisasjoner 
Steinkjer pensjonistlag med om lag femti deltakere fikk en presentasjon av prosjektet i 
oktober 2013 i et samarrangement med Ressurssenteret for seniorer i Steinkjer kom-
mune. 

Ogndal pensjonistlag med om lag tretti deltagere fikk en presentasjon av prosjektet 
våren 2013. 

4.3.5 Media 
Media har fra de første beboere flyttet inn i treningsleilighet vist prosjektet stor inter-
esse. Steinkjeravisa har hatt stor artikkel, NRK Trøndelag har laget reportasje, og 
Trønder-Avisa kom med helsides artikkel to uker senere.  

4.3.6 Internasjonalt 
Også besøkende fra andre land har ønsket å se hva som skjer på Velferdsteknologisk 
laboratorium. Prosjekteier og helsesjef viste derfor fram og orienterte om prosjektet 
for offisiell delegasjon fra Litauen. 
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Figur 4.1:  Prosjektleder viser utstyr utstilt i dagligstuen. 

4.4 Nettverkssamlinger 
Prosjektet har deltatt på fire nettverkssamlinger i Det midt-norske velferdstekno-
logiprosjektet både våren og høsten 2013 med hovedfokus på tema som tjenesteforløp, 
GPS, kartleggingsverktøy, visningsleiligheter og videre nettverkssamarbeid.  

Prosjektleder for Velferdsteknologisk laboratorium har deltatt på samlingene, i tillegg 
har en av de andre i prosjektgruppen deltatt på en samling. Møtene har gått på omgang 
blant deltakerkommunene Stjørdal, Trondheim, Malvik, Bjugn og Steinkjer. Fem-åtte 
personer har deltatt på hvert møte.  
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5. LÆRING I VELFERDSTEKNOLOGISK LABORA-
TORIUM  

I dette kapitlet beskrives hva som er lært. Første del er basert på prosjektets erfaringer 
og andre del på spørreskjemaundersøkelsen sendt til relevante aktører. Læring er 
sentralt i Velferdsteknologisk laboratorium. Både i prosjektet, blant medarbeidere i 
ulike roller i Steinkjer kommune og i lokalsamfunnet ellers er det å lære et delmål i 
prosjektet.  

5.1 Prosjektets erfaringer fra utprøvingen  
Prosjektleder har opplevd stor interesse for prosjektet. De generelle holdningene som 
har kommet fram, er udelt positive. Dette gjelder både fra brukere, fra pårørende og 
fra andre som har besøkt Velferdsteknologisk laboratorium. 

5.1.1 Samarbeid med leverandører  
Samarbeidet med de to hovedleverandørene har vært svært forskjellig.  

Abilia hadde allerede mange prosjekter i norske kommuner og inntok rollen som 
selger av et produkt til prosjektet, selv om det innledningsvis også var sonderinger om 
et mer aktivt samarbeid. Pakken HOMEbasic ble kjøpt inn.  

Prosjektet har hatt utfordringer med monteringsanvisninger og bruksanvisninger på 
dette utstyret. Monteringsanvisningene var på teknisk engelsk, noe som var vanskelig 
å forstå. En tidligere ansatt hos leverandøren ble redningen, han kjente utstyret og 
bisto med monteringen. 

Det var nødvendig for prosjektet å kunne programmere om og tilpasse bruken av 
utstyr til den enkelte bruker. Prosjektleder ønsket derfor opplæring fra leverandøren 
for å kunne få til dette, men opplevde at behovet i forhold til prosjektet ikke ble 
forstått. 

Skypefunksjonen på MEMOplanner ble ikke brukt. Leverandøren veiledet prosjektet 
per telefon og koblet seg opp selv på MEMOplanner for å lære bort bruken av Skype-
funksjonen.  

Prosjektet opplevde det som lite hensiktsmessig at den personen en skal ringe opp på 
Skype selv må være koblet opp på Skype for å kunne vises i kontaktlisten. Dette ble 
oppfattet som et klart minus, da det lett kan skape forvirring hos brukere at en ikke 
finner igjen den han/hun har behov for å ringe på kontaktlisten. 

Det har også vært en del usikkerhet rundt regelverket for bruk av videokommunika-
sjon, som Skype og Facetime. Denne usikkerheten har det ikke vært mulig å få en god 
avklaring på. 

Vestfold Audio har lånt ut utstyr til prosjektet, leverandøren har stilt opp for 
montering av løsningene, samt vært kjapp på kommunikasjon med prosjektet når alt 
ikke har virket som det skulle. Kommunikasjonen har da foregått ved at leverandøren 
gikk inn på fjernstyring av løsningen, for å sjekke feil. F.eks. var sender på varslings-
system på badet for lite robust i forhold til fukten som var i rommet, og ble skiftet ut 
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med ny versjon som tåler fukt mye bedre. Hele høsten 2013 fungerte alt utstyret fra 
denne leverandøren. 

Det er lagt ned et betydelig arbeid i systematisk kommunikasjon mellom prosjektet og 
denne leverandøren våren 2013. Beboere har vært flinke til å bidra med utprøving, de 
har stått opp om natten til avtalte tider, gått ut gjennom ytterdør for forestille natt-
vandring og trukket i alarmsnor på bad for å sjekke stabiliteten på alarmene og vars-
lingen. Dette har primært vært beboere som har hatt interesse av å bidra til utvik-
lingen, selv om deres egen situasjon ikke har vært slik at utstyret har vært nødvendig, i 
følge prosjektleder. 

5.1.2 Fra treningsleilighet til hjem  
Det er nevnt i Prosjektplan (2012, 2013) at det utstyret som prøves ut, skal prøves ut 
også med tanke på tilrettelegging i egen bolig. 

Velferdsteknologisk laboratorium har i begrenset grad hatt kontakt med beboerne etter 
at de flyttet hjem. I tilfeller det har vært aktuelt å søke på hjelpemidler fra 
folketrygden har det vært gjort ved avslutning av oppholdet i treningsleilighet. Siden 
det utstyret som er testet ut, er utstyr som finansieres av folketrygden og ikke av 
kommunen, er det den enkelte brukers ansvar sammen med pårørende å organisere 
bruken av utstyret. Og dette kan gjøres på ulike måter, bl.a. av pårørende. 

Per var en beboer som var fornøyd med oppholdet i treningsleilighet og utprøvingen 
av MEMOplanner. Han fikk innvilget MEMOplanner som nødvendig hjelpemiddel. 
Per hadde trådløst nett hjemme og kommunal vaktmester monterte MEMOplanner på 
veggen etter avtale med pårørende fire dager etter at Per ble utskrevet. Pårørende lovte 
å legge inn avtaler, fikk opplæring i dette og program for fjernbetjening slik at 
avtalene kunne legges inn fra vedkommendes egen PC. Et halvt år etter at Per fikk 
MEMOplanner opplyste prosjektleder at samarbeidet mellom Per og pårørende har 
vært mer arbeidsomt enn på forhånd antatt.  

Dette er en indikasjon på at man være oppmerksom på behovet for tilrettelegge ved 
bruk av velferdsteknologiske hjelpemidler. 

5.1.3 Øving i bruk av eget utstyr 
Flere av de som har bodd i treningsleilighetene har vært vant til å bruke relevant 
utstyr. Disse har fått opplæring i hvordan utstyret også kan brukes på måter som går 
inn mot velferdsteknologi. 

Ved å trene på iPad, kan f.eks. Facetime-samtaler få en tilleggsfunksjon, som kom-
munikasjonsform både med pårørende og med vakttelefonen 

Kari lærte seg til å bruke mobilen til varsling av medisintid, da hun til vanlig er en 
aktiv person som er mye i farten. Hun har strevd litt med å huske hvordan hun skrur av 
alarmen, holder hun for lenge på knappen blir slumrefunksjonen aktivert, slik at 
alarmen gjentar seg. Siden Kari ikke har fasttelefon hjemme, blir hun den første til 
prøve trygghetsalarm med trådløs kommunikasjon via GSM. 
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5.1.4 Nye oppgaver som må løses  
Prosjektleder har fortalt oss at hun ser mange funksjoner som «noen» burde utføre for 
å få til å bruke velferdsteknologisk utstyr hjemme. 

Hvem monterer? Det er ikke alltid den kommunale vaktmesteren, som i Annes tilfelle, 
har tid eller kunnskap til å montere velferdsteknologisk utstyr hjemme hos folk. 

Hvem passer på at batterier til en hver tid fungerer og ikke bare flater ut? Brukeren vil 
ikke alltid ha mulighet til selv å følge med at utstyret ikke fungerer lenger, eventuell 
hjemmetjeneste vil nok oppleve dette som nok en oppgave som det er vanskelig å få 
tid til. Og ikke alle opplever utstyret like intuitivt heller, da blir batteriskift «blunder 
og heft». 

Hvem feilsøker og reparerer utstyr som ikke fungerer? Når utstyret ikke fungerer, selv 
med nye batterier, er det viktig at feilsøking og reparasjon kan skje kjapt, slik at bruk-
eren ikke opplever utstyret som ustabilt. Noen pårørende vil kunne være behjelpelig, 
men det er ikke robust nok å basere seg på det. 

5.1.5 Opptreningsleiligheter som demonstrasjonsrom 
Prosjektleder har pekt på at de to leilighetene i Velferdsteknologisk laboratorium hele 
tiden har hatt to funksjoner. Både bolig for beboere som blir tatt inn på Dag- og 
døgnrehabiliteringsenheten i Steinkjer kommune og demonstrasjonsleiligheter for 
velferdsteknologiske løsninger.  

Selve idéen i prosjektet var å benytte opptreningsleilighetene som enheten hadde som 
en del av sitt rehabiliteringstilbud også til å trene på å bruke velferdsteknologiske 
løsninger. Samt at andre enn de som bodde i leilighetene kunne få lære utstyret å 
kjenne. 

Prosjektets vurdering er at dette har vært en vellykket kombinasjon. 

Medarbeidere i Steinkjer kommune, både i prosjektet og ellers, har hatt mulighet til å 
bli bedre kjent med noe av det velferdsteknologiske utstyret som fantes på det 
tidspunktet Velferdsteknologisk laboratorium ble etablert. Utviklingen går svært fort, 
slik at i prosjektperioden har nytt utstyr og nye muligheter oppstått, f.eks. ved å bruke 
av mobiltelefon og nettbrett i større grad. Nå har medarbeidere et fundament å følge 
utviklingen på. 

Etter hvert som prosjektet har blitt bedre kjent i kommunen, har medarbeidere som 
organisatorisk hører til ulike enheter bidratt til at flere mulige beboere har fattet 
interesse for å være med på utprøvingen av løsningene. 

Det har ikke vært problemer knyttet til at fremmede har kommet inn i leilighetene for 
å høre om utstyret og se hvordan det fungerer. Snarere tvert imot, har beboerne vært 
stolte over å prøve ut utstyret og vise det fram til andre. Det har vært innhentet 
muntlig tillatelse på forhånd til at fremmede har kunnet komme inn i leilighetene 
sammen med de som jobbet der, uavhengig av om beboerne var hjemme eller ikke. 

Prosjektleder og prosjekteier ønsker å fortsette med å bruke treningsleilighetene på 
denne måten samtidig som de ønsket å prøve ut velferdsteknologiske løsninger 
hjemme hos f.eks. begynnende demente. Begynnende demente vil ha lettere for å 
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prøve ut løsninger i kjente omgivelser, enn om de skal oppholde seg i omgivelser som 
på forhånd ikke er kjent. 

5.1.1 Forståelse for prosjektet hos ledelse og politikere 
Prosjektleder og prosjekteier opplyser at de flere ganger har fått forespørsel fra kom-
munens administrative ledelse om når en kan begynne «å tjene inn» på å bruke 
velferdsteknologiske løsninger. 

Muligheten til å ta ut besparelser er ikke nevnt som delmål i de to prosjektplanene. 
Beregninger av kost-nytte lå inne i den opprinnelige søknaden, men siden det ble 
mindre penger å drive prosjektet for enn omsøkt, ble disse beregningene tatt ut. 

NORUT (2009) viser at bruk av sensorer og alarmer alltid er samfunnsøkonomisk 
lønnsomme uansett hva alternativet til dette er. Men hvem som får den økonomiske 
nytte avhenger av hvordan teknologien anvendes og hvem den erstatter. 

5.2 Mange aktørers erfaringer 
I tillegg til at utprøving av tekniske løsninger og rutiner var mer generell kunnskap om 
velferdsteknologi for «alle» et mål for prosjektet. Vi kartla kunnskapsstatus ved 
årsskiftet 2013/2014 gjennom en spørreundersøkelse. I tillegg spurte vi om hvordan de 
vurderte prosjektet og innovasjonsklimaet i Steinkjer kommune. 

5.2.1 Hvem er de som har svart 
Det er flest respondenter fra Dag- og døgnrehabiliteringen, hvor utprøvingen har fun-
net sted. 28 prosent av de som svarte jobber ved denne enheten, i tillegg til 
prosjektmedarbeiderne som utgjorde 9 prosent av de som har svart.  

23 prosent er medarbeidere i andre enheter i Steinkjer kommune. 

21 prosent er ledere i Steinkjer kommune, 13 prosent er politikere i kommunen og 6 
prosent er eksterne, dvs. ikke tilsatt eller politiker i Steinkjer kommune. 

5.2.2 Kjennskap til prosjektet 
For prosjektet har det vært viktig å spre kunnskap både om prosjektet og om velferds-
teknologiske løsninger generelt. Vi spurte derfor respondentene hvor godt den enkelte 
kjente til prosjektet. 
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Figur 5.1: Kjennskap til prosjektet 

 

Mer enn 2/3 av de som svarte kjente prosjektet enten godt eller svært godt og ca. 30 
prosent lite eller svært lite.  

Vi spurte videre hva som hadde vært den viktigste kilden til informasjon. 

 
Figur 5.2:  Viktigste informasjonskilde om Velferdsteknologisk laboratorium 

 

Over 1/3 oppga at de hadde besøkt opptreningsleilighetene og sett på løsningene. 

Det var mange som svarte ”annet” enn de spesifiserte kildene til informasjon som vi 
hadde gitt. De fleste av disse kommenterte at de hadde flere kilder til informasjon.  

Oppsummert har derfor omtrent halvparten av de som svarte besøkt 
trenings-leilighetene og sett på løsningene. 

Om lag 15 prosent har deltatt aktivt i utprøvingen, og nesten like mange har hørt på 
foredrag og presentasjoner. 8,5 prosent har sin kunnskap fra aviser og TV. 
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5.2.3 Vurdering av organisatoriske forhold ved prosjektet. 
Vi ba respondentene vurdere ulike sider ved organiseringen av prosjektet Velferds-
teknologisk laboratorium. 

 
Figur 5.3:  Vurdering av ulike sider ved organisering av prosjektet. 

 

Mange vet ikke hvordan systematikken i utprøvingene har vært eller hvordan graden 
av måloppnåelse er.  Om lag 40 prosent har svart ”vet ikke” på disse spørsmålene. I 
overkant av 40 prosent har svart bra og svært bra på disse to spørsmålene, med om lag 
16 prosent som har svart at de mener graden av måloppnåelse har vært dårlig eller 
svært dårlig. 

Nesten 2/3 synes organiseringen av prosjektet har vært svært bra eller bra. Over seksti 
prosent svarer det samme om forankring av prosjektet, og omlag 55 prosent mener 
målene for hele prosjektperioden er bra eller svært bra. 

Vår tolkning er at det krever mer detaljkunnskap å kjenne til hvordan systematikken i 
utprøvingene har vært og hvor langt man har kommet i nå målene, enn å ha meninger 
om organisering, forankring og de overordnede målene for prosjektet.  

At det er mange som er misfornøyd med grad av måloppnåelse tolker vi som et 
uttrykk for at en hadde ønsket seg flere relevante brukere.  Vi vet at ønsket om enda 
flere brukere til å være med på uttestingene, har vært tema i flere statusrapporter og 
møter. 

5.2.4 Hva den enkelte har lært 
For prosjektet har det vært viktig at bl.a. helse- og omsorgspersonell skulle kunne bli 
kjent med løsninger som enkelt kan installeres i private boliger. Generelt har det vært 
en målsetting av kompetansen i bruk av velferdsteknologiske løsninger skulle økes. 

Vi har derfor spurt hva den enkelte har lært om velferdsteknologiske løsninger. 
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Figur 5.4:  Lært om velferdsteknologiske løsninger 

 

Nesten 80 prosent oppgir at det har lært mye eller svært mye om hva velferds-
teknologiske løsninger i en kommune kan være. At så mange opplever at de gjennom 
prosjektet har skaffet seg kunnskap om hva slike løsninger kan være, vurderer vi som 
svært oppløftende for det videre implementeringsarbeidet i Steinkjer kommune. 

5.2.5 Den enkeltes bidrag for å ta i bruk velferdsteknologi i 
kommunen 

Vi spurte samtlige om hva de selv kan bidra med framover for å ta i bruk 
velferdsteknologiske løsninger i Steinkjer kommune. Her var det ikke gitt 
svaralternativer, så den enkelte kunne fritt skrive hva hun/han kan bidra med. Fjorten 
respondenter svarte på dette. Vi grupperte svarene for å lette lesingen. Fullstendige 
svar finnes i vedlegg 2. Her er overskriftene i stikkords form: 

• Oppfølging konkret av dette prosjektet 
• Være oppmerksom på brukernes behov 
• Ha fokus på velferdsteknologiske løsninger også på overordnet nivå:  
• Annet 

 

Også på dette delspørsmålet var svarene svært positive, så her er det mange som kon-
krete tanker om hvordan de selv kan bidra slik at Steinkjer kommune kan få ta i bruk 
velferdsteknologiske løsninger som en integrert del av sine tjenester. 

5.2.6 Velferdsteknologi, kommuneplan og budsjett 
I Folkehelseloven (2011) går det fram at kommunene skal avklare mål og innsats på 
helse- og omsorgsområdet i sin planstrategi og i kommuneplanen. En helhetlig helse- 
og omsorgsinnsats på kommunalt nivå skal sikres gjennom planarbeidet etter 
bestemmelsene i den nye Plan- og bygningsloven. 
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Det er derfor naturlig å spørre hvordan kommunen kan innarbeide bruk av 
velferdsteknologiske løsninger i ordinær drift i kommuneplan og budsjett. Her var det 
ikke gitt svaralternativer, så den enkelte kunne fritt skrive hva hun/han kan bidra med. 
Atten respondenter svarte på dette. Vi har gruppert svarene for å lette lesingen og 
gjengir her overskriftene som her fungerer som stikkord: 

• Helhet 
• Dekning av kostnader 
• Informasjon og forankring 
• Bevilging av ekstra penger 
• Overgang fra prosjekt til drift 
• Forventet driftsøkonomisk gevinst 

 

Det er mange ulike aspekter som ble nevnt. Vi kan heller ikke forvente at alle 
respondentene, siden de har svært forskjellig daglig ståsted, er like kjent med 
plansystemet i en kommune. Fullstendig oversikt finnes i vedlegg 2. 

5.2.7 Innovasjonstankegangen i Steinkjer kommune 
Velferdsteknologisk laboratorium er et innovasjonsprosjekt hvor nye og nyttige løs-
ninger søkes tatt i bruk. Vi har derfor stilt to spørsmål som går på innovasjons-
tankegang og eget bidrag til ytterligere innovasjon i kommunen. Vi spurte om i hvor 
stor grad innovasjonstankegang oppleves å prege organisasjonen på alle nivå og i alle 
enheter. 

 
Figur 5.5:  Innovasjonstankegang i Steinkjer kommune 

 

Over halvparten svarte at innovasjonstankegangen i stor grad eller i svært stor grad 
preger alle nivå og enheter i Steinkjer kommune.  

De øvrige 25 prosent mente at denne tankegangen i liten grad preget Steinkjer 
kommune, ingen mente i svært liten grad. Vel 20 prosent svarte at de visste ikke. 
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For utfyllende kommentarer, se vedlegg 2. 

5.2.8 Bidrag til ytterligere innovasjon i kommunen 
Vi spurte også om hva den enkelte kan bidra med framover til at Steinkjer kommune 
blir en ennå mer innovativ kommune. Dette var et åpent spørsmål og omtrent 
halvparten svarte på dette. Vi har gruppert svarene ut ifra hvordan vi har lest 
kommen-tarene. Fullstendige svar finnes i vedlegg 2. Her er overskriftene som her 
fungerer som stikkord: 

• Oppfølging konkret av dette prosjektet 
• Tydelige ledelsessignaler 
• Tydelige politiske signaler 
• Være en aktiv medarbeider 

 

Vår vurdering er at det var svært positivt at halvparten svarte på dette åpne spørsmålet. 
De ønsker å bidra til at Steinkjer kommune blir ennå mer innovativ.  

5.2.9 Viktigste faktor for at Steinkjer kommune skal lykkes med 
velferdsteknologi i sine tjenester i hele kommunen 

Steinkjer kommune har ambisjon om å gå videre fra utprøving i de to trenings-
leilighetene til bruk av velferdsteknologiske løsninger i den generelle driften i hele 
kommunen.  

Overgangen fra utprøving i avgrenset skala til ordinær drift vil for Steinkjer kommune 
være krevende og det er viktig å få innspill om hva den enkelte respondent mener er 
det viktigste faktoren for å lykkes. Her var det ikke gitt svaralternativer, så den enkelte 
kunne fritt skrive hva hun/han kan bidra med.  

Trettifem svarte på dette spørsmålet. Vår tolkning er at  de som svarte  på skjemaet, 
har tenkt igjennom hva som er viktigste faktor for å lykkes med velferdsteknologi i 
kommunen. Vi har valgt å gruppere svarene for enklere å få oversikt.  Våre 
samlebetegnelser er som følger i stikkords form, og detaljene finnes i vedlegg 2: 

• Overordnet 
• Oppfølging av Velferdsteknologisk laboratorium 
• Starte utprøving i hjemmene 
• Lære av andre og kunnskap 
• Informasjon  
• Forankring/involvering 
• Samarbeid og kultur 
• Økonomi 
• Brukernes behov 
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5.2.10 Ytterligere kommentarer  
Vi spurte til slutt om den enkelte respondent hadde ytterligere kommentarer knyttet til 
bruken av velferdsteknologi. Her kunne den enkelte fritt skrive hva hun/han ønsket å 
gi som ytterligere kommentar, ni respondenter benyttet seg av denne muligheten.  

Kommentarene finnes i vedlegg 2. 
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6. DRØFTING AV UTPRØVINGENE  

Prosjektet Velferdsteknologisk laboratorium har hatt fire mål:  

• Prøve ut velferdsteknologiske løsninger 
• Lære opp helsepersonell på noen av de velferdsteknologiske løsninger som 

finnes og hvordan de kan brukes 
• Dele erfaringer om hva velferdsteknologiske løsninger kan være 
• Dokumenter arbeidet og resultatene  

 

I dette kapitlet vil vi summere opp hovedtrekkene i resultatene fra prosjektet og drøfte 
disse i forhold til målsettingene.  

Avslutningsvis vil vi drøfte Velferdsteknologisk laboratorium i lys av innovasjons-
teorien om de fem fundamenter og innovasjonsteorien om Behov-Løsning-Test 
(BLT)-modellen. 

6.1 Utprøving av velferdsteknologiske løsninger 
Å ta i bruk velferdsteknogiske løsninger innebærer at brukeren får velferd gjennom å 
benytte eller blir støttet av teknologisk assistanse i ulikt samspill mellom kommune 
eller pårørende 

6.1.1 Tekniske produkter 
I prosjektet Velferdsteknologisk laboratorium er det først og fremst tekniske produkter 
som er prøvd ut. Samspill mellom bruker og kommunen som tjenesteleverandør er så 
vidt påbegynt utforsket og ett tilfelle av samspill mellom bruker og pårørende finnes i 
materialet. 

Ideelt sett bør en ta utgangspunkt i den enkelte brukers behov for å finne fram til en 
god løsning. Denne forståelsen ligger også i prosjektet, siden en har jobbet med å 
utvikle kartleggingsskjema. Dette kartleggingsskjemaet vil få betydning først og 
fremst for framtidige brukere. I Velferdsteknisk laboratorium var de tekniske 
løsningene montert i begge leilighetene, og en prøvde ut hovedløsningene i forhold til 
den enkelte beboer som fikk tildelt opphold i en treningsleilighet. Noen enkle 
tilleggsløsninger ble også brukt, som f.eks. medisindispensere, klokker og nettbrett. 

I begge leilighetene var komfyrvakt utlånt fra Hjelpemiddelsentralen montert. Den ble 
ufrivillig aktivert en gang ved koking av syltetøy. 

6.1.1.1 HOMEbasic 
I den ene leiligheten var det primært MEMOplanner som ble prøvd. En digital 
kalender som aktivt minte den enkelte bruker på om de ulike aktivitetene som var på 
Dag- og døgnrehabiliteringsenheten og eventuelt andre aktiviteter som ble lagt inn. 
Alle de som prøvde disse funksjonene på MEMOplanner, var godt fornøyd. 
Videofunksjonen Skype ble ikke tatt i bruk, da prosjektet var i tvil om var på trygg 
grunn juridisk dersom det brukte Skype mellom leilighet og vaktrom. 
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Sensorene som hørte med i pakken HOMEbasic ble ikke prøvd ut bl.a. fordi det var 
for tungvint å programmere om etter den enkelte brukers døgnrytme og behov. Med 
andre ord ble sensorene her opplevd å ikke være godt egnet til å skifte mellom ulike 
brukere over kort tid. Hvor mye holdningen til hva som var for tungvint har blitt 
påvirket av at sensorer kan skaffes hos andre leverandører til langt lavere pris, er noe 
usikkert. 

6.1.1.2 FlexiLife 
I den andre leiligheten var det primært sengesensor, også kombinert med ytterdør-
sensor, samt muligheten til selv å utløse alarm fra badet ved f.eks. fall som ble prøvd 
ut. To beboere i denne leiligheten bidro ekstra energisk til denne utprøvingen, den ene 
bodde en måned i treningsleiligheten og den andre vesentlig lengre. Lang botid ga 
bedre mulighet til systematisk utprøving av utstyret, usedvanlig velvillighet fra 
beboerne samt stort trykk fra prosjektet i å være tett på det som skjedde i leilighetene, 
ga uttelling.  

Leverandøren var også tett på, fant kjapt ut av hva som var feil og rettet opp disse så 
snart det teknisk var mulig. Det tok tre uker å få oppgradert versjon av hussentralen, 
siden den nye versjonen måtte testes ferdig før den kunne erstatte den gamle. Ny 
sender til alarmen på badet, ble umiddelbart lagt i posten da det ble klart at den som 
var montert brukte batteri for raskt, grunnet fukt på badet. I dette samspillet mellom 
brukerne, prosjektmedarbeiderne og leverandøren Vestfold Audio ble det tekniske 
utstyret forbedret til stabil drift.  

Hussentralen i denne leiligheten ble også brukt til å minne brukeren om å ta medisin, 
lærdommen i denne utprøvingen var bl.a. at det ikke er enkelt å høre en alarm mens en 
selv er på badet.  

6.1.2 Mobile brukere 
Brukeres mobilitet stiller krav det hva som kan fungere som varsel eller påminning for 
den enkelte. For svært mobile brukere, vil stasjonære varslere ikke fungere godt. 
Derimot kan mobiltelefonen brukes til å minne på om at det er tid for å ta medisin. 
Hussentralen til Vestfold Audio kan både gi påminning internt i leiligheten og med en 
SMS til definert telefon, så sant det er satt et SIM-kort inn i sentralen. 

6.1.3 Nettbrett 
Teknologiske løsninger endres fortløpende, og i løpet at utprøvingsperioden har bruk 
av nettbrett blitt generelt mer vanlig. Noen brukere har hatt med seg nettbrett selv, 
andre har fått lånt fra prosjektet. Dette har vært både androide nettbrett og iPad.  

Androide nettbrett har vært brukt med programvaren Memas som både er en 
kalender/påminningsfunksjon og gir forenklet lesing av f.eks aviser på nettet. 
Androide nettbrett har også vært brukt med løsningen Doro Experience, som forenkler 
manøvrering på brettet med bl.a. med større bokstaver.  

En erfaring fra prosjektet er at teknologien endrer seg mens en prøver den ut. 

Videosamtaler på nettbrett (f.eks. Skype og Facetime) er prøvd ut som en generell 
mulighet for kommunikasjon, da prosjektet var i tvil om videooverføringer mellom 
leilighetene og vaktrommet i forhold til helsetilstand var juridisk holdbart. 
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6.1.4 Samspill med andre - varsling under utprøving 
I noen tilfeller har det vært behov for at brukeren selv skulle få varsel i form av en 
påminning. I andre tilfeller har det vært behov for at andre skulle få varsel i form av en 
melding om at noe var galt. 

Varsel om at sengen var tom for lenge på feil tidspunkt, må gå til en person har har 
mulighet til å sjekke hva som har skjedd. Det samme må alarmen på badet dersom den 
er utløst av brukeren selv ved f.eks. fall.  

I Velferdsteknologisk laboratorium har alarmen gått som SMS til en definert 
mobiltelefon. I begynnelsen ble den brukt for å teste om utstyret var oppe, etter hvert 
ble den brukt som vakttelefon uten at det tradisjonelle varslingsanlegget i de to 
leilighetene ble satt inaktivt. 

Det er ingen erfaring i prosjektet fra ufrivillige hendelser, alle alarmer som har blitt 
utløst har vært i utprøvingssammenheng. 

6.1.4.1 Samspill med andre - alarmer hjemmefra må tas imot 
SMS som varsel om at noe er galt og at hjelp trengs, kan programmeres til å bli sendt 
dit det bestemmes. I Steinkjer kommune brukes trygghetsalarmer som en 
varslingstjeneste hvor hjemmesykepleien blir alarmert. Siden hele utprøvingen i 
Velferdsteknologisk laboratorium har foregått med utgangspunkt i de to leilighetene 
som er en del av Dag- og døgnrehabiliteringsenheten, har det ikke vært naturlig å 
prøve ut sending av SMS fra leilighetene til hjemmesykepleien. 

Men når brukere som har prøvd ulike løsninger på Dag- og døgnrehabiliteringsenheten 
flytter hjem, oppstår det et problem dersom brukerne ønsker å fortsette med f.eks. 
alarmen på badet. Det er ikke alle som har familie, venner eller naboer som kan ta 
imot en SMS som varsel på at alarm på badet er utløst og at hjelp trengs. 

6.1.4.2 Behov for nye tjenester 
Ergoterapitjenesten i Steinkjer kommune er den tjenesten som bl.a. hjelper 
innbyggerne med å vurdere behov for hjelpemidler og med å søke på slike hjelpe-
midler som dekkes av folketrygden. Den enkelte hjelpemiddelsentral har noe for-
skjellig praksis om medarbeidere derfra er behjelpelig med å få montert hjelpemidler 
eller om andre må gjøre dette. På Steinkjer er f.eks. vaktmester med på montering av 
utstyr. 

Men montering er bare en arbeidsoperasjon. Med økning i bruk av ulike tekniske 
løsninger slik som det forutsettes når velferdsteknologiske løsninger tas i bruk i alle 
kommuner, åpnes behov for nye tjenester. Det er behov for: 

• Å klargjøre utstyr for igangsetting 
• Å sjekke at utstyret til en hver tid fungerer 
• Å ordne det som ikke fungerer, inklusive batteriskift 
• Å sjekke ut om utstyret fortsatt er tilpasset behovet, eller om brukeren har 

endret sitt behov, alternativt at det har kommet nye løsninger som vil kunne 
fungere bedre 
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6.1.4.3 Oppdatering av avtaler i kalender 
I ett tilfelle hvor bruker fikk tildelt MEMOplanner fra NAV, var avtalen at pårørende 
skulle legge inn aktivitetene i kalenderen som skulle bli grunnlag for påminninger om 
avtaler. Dette gikk bra en stund, men ble vanskeligere å få til å fungere over tid.  

6.2 Opplæring av helsepersonell på velferdstekno-
logiske løsninger 

Opplæring i velferdsteknologiske løsninger kan være så mangt. F.eks. har høgskoler 
som Østfold og Oslo og Akershus 30 studiepoeng videreutdanning i velferdsteknologi, 
andre høgskoler kobler det sammen med universell utforming (Gjøvik 10 studiepoeng 
på bachelornivå) eller andre aspekter ved kommunehelsetjenesten (Sogn og Fjordane 
30 studiepoeng videreutdanning). 

Det viktigste for prosjektet Velferdsteknologisk laboratorium var å komme i gang med 
å dele den kunnskapen som var tilgjengelig siden alle kommuner forventes å ha 
velferdsteknologiske løsninger som en integrert del av tjenestetilbudet innen 2020 
(Helsedirektoratet 2012).  

Prosjektleder er nok den som har lært mest. Hun har i utgangspunktet brukt 75 prosent 
av tiden sin til prosjektet, dette ble noe mindre grunnet sykefravær hos kollegaer og 
presserende arbeid.  

Hun har deltatt på ulike opplæringstilbud mens Velferdsteknologisk laboratorium har 
fungert. Tilbudet gjennom Det midt-norske velferdsteknologiprosjektet om opplæring 
i innovasjonsledelse over fem samlinger har helt tydelig gitt god grunnleggende 
innsikt i innovasjon for så vel prosjektleder som prosjekteier. En stor fordel med 
denne opplæringen var at den enkelte deltaker fikk direkte veiledning fra foreleserne i 
forhold til eget prosjekt. 

Vestfold Audio avholdt seminar en hel dag med formidling av kunnskap om sine 
løsninger og produkter og har vært på tilbudssiden hele tiden. Det var ca. tretti 
deltakere fra Steinkjer, Det midt-norske velferdsteknologiprosjektet og fra og nabo-
kommuner. 

6.2.1 Personlig interesse for velferdsteknologiske løsninger 
Inntrykket er at interessen for velferdsteknologiske løsninger er noe personavhengig. 
Enkelte som har hørt om den utprøvingen som skjer i Velferdsteknologisk 
laboratorium blir nysgjerrige og har lyst til å være med. Kanskje helst nysgjerrig på et 
produkt, da det foreløpig kan synes enklere å bli interessert i produkter enn i tjenester. 
GPS og medisindispenseren Pilly er eksempler på slike produkter som har fanget 
interesse i henholdsvis bofellesskap og omsorgsdistrikt og som de ha lyst til å prøve 
ut. 

Spørreundersøkelsen blant om lag 80 relevante personer viste at 2/3 av de som svarte 
kjente prosjektet godt eller svært godt. Vi har for lite tallmateriale til å kunne bryte 
svarene ned på ulike roller i forhold til prosjektet, men vi vet at om lag 1/3 av de som 
svarte var helsepersonell. 

Omtrent halvparten av de som svarte hadde besøk i treningsleilighetene med visning 
av løsningene som viktigste kilde til informasjon. Nesten 80 prosent oppgir at det har 
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lært mye eller svært mye om hva velferdsteknologiske løsninger i en kommune kan 
være. I overkant av 2/3 oppgir at de har lært hvordan ulike teknologiske løsninger er 
bygd opp og fungerer, hvilke behov brukerne har og hvordan mottak av alarm kan 
organiseres til familie/venner. Marginalt færre oppgir at de har lært hvordan mottak 
kan organiseres til kommunen som tjenesteleverandør. 

6.2.2 Ambassadører 
Erfaringen er at det var av stor betydning hvilke roller i arbeidssituasjonen de som 
deltar i prosjektgruppen har, for å få gjennomslag for utprøvingen. Da en hjelpepleier 
og en sykepleier på sengeposten på Døgnrehabiliteringsenheten fikk som oppgave å 
følge opp brukerne i treningsleilighetene, fikk prosjektet to aktive ambassadører i 
daglig arbeid på Døgnrehabiliteringsenheten. Samtlige medarbeidere på enheten ble 
dermed mye bedre kjent med de velferdsteknologiske løsningene som var til 
utprøving. 

6.3 Erfaringer om hva velferdsteknologiske løsninger 
kan være 

Helt fra første dag har prosjektet blitt viet stor oppmerksomhet. Mange har ønsket å 
vite mer om et tema som få i Norge ennå har gjort særlig mye med. Rapporten som 
Veikart for innovasjon av velferdsteknologi bygger på (Grut et al. 2013) sier at på det 
tidspunktet de samlet informasjon, hadde ingen norske kommuner integrert 
velferdsteknologiske løsninger i sin daglige drift. 

Slik sett er det ikke underlig at det vekker stor oppmerksomhet i lokalmiljøet når 
Velferdsteknologisk laboratorium igangsettes. 

Det kan stilles spørsmål om interessen har vært størst i forhold til at det gjøres noe, og 
ikke til hvilke resultater prosjektet har kommet fram til. 

6.4 Dokumentasjon av utprøving og hva som er lært 
Prosjektleder og prosjekteier har hatt flere presentasjoner, også i 2014, hvor arbeidet 
har blitt presentert og erfaringer blitt delt (Ringseth 2014, Strugstad 2014). 

Denne rapporten er en samlet dokumentasjon av arbeidet og hva som er lært. 

6.5 Prosjektet i lys av teorien om de fem 
fundamentene 

Velferdsteknologisk laboratorium har gjennom Det midt-norske velferdsteknologi-
prosjektet skaffet seg kunnskap om teorien om de fem fundamentene.  

Operasjonaliseringene av de fem fundamentene som vi bruker her har vi hentet fra 
Innoco (Innoco udatert). 

6.5.1  Behov  
Det første fundamentet er behov. Behov går på å mangle noe for å kunne fungere til-
fredsstillende. Som ett av fundamentene i prosjektet Velferdsteknologisk laboratorium 
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ligger en klar samfunnsmessig forståelse for at beboere har behov for ulike hjelpe-
midler eller løsninger for å kunne bo lenger hjemme, og være så selvhjulpne som 
mulig så lenge som mulig, med nødvendig støtte fra pårørende eller kommunale 
tjenester.  

I prosjektet har det vært arbeidet sammen med andre kommuner i Det midt-norske vel-
ferdsteknologiprosjektet for å utvikle et skjema for å kartlegge den enkelte brukers 
konkrete situasjon som et grunnlag for å vurdere det individuelle behovet. I en 
utprøving med relativt få brukere, kan det fort bli slik at fokus blir på å få til mest 
mulig utprøving sammen med de som er interessert. Det kan ha ført til at stort sett 
samme utstyr utprøves på alle som er positive, bare avhengig av om det var den ene 
eller den andre leiligheten som var ledig. Utstyret i de to leilighetene var levert av 
forskjellige leverandører.  

Prosjektleder har flere ganger nevnt at det ville vært spennende å prøve ut utstyr 
hjemme hos brukere, i deres egen reelle livssituasjon. Spesielt for begynnende 
demente vil det være enklere å gi et godt tilbud i kjente omgivelser enn i ukjente. 

Vi deler den vurderingen at det vil være hensiktsmessig å fortsette med videre 
utprøving hjemme hos brukere for i ennå større grad kunne ta utgangspunkt i den 
enkelte brukers egne behov. 

6.5.2 Løsningen 
Det neste fundamentet er løsningen, som er et produkt eller tjeneste som tilfredsstiller 
et behov. I tilfelle Velferdsteknologisk laboratorium innebærer løsningen både 
produkter og tjenester. Produktene er allerede utviklet av andre, de kan rett nok 
forbedres noe etter innspill fra de som har prøvd dem ut i laboratoriet. F.eks. har 
Vestfold Audio forbedret senderen sin i baderomsalarmen etter at det ble klart at 
tidligere versjon ikke var bestandig nok mot såpass mye fukt som det ofte er på et 
baderom. 

Steinkjer kommune ønsket ikke å vente til de på en enkel måte fikk oversikt over hva 
som kunne finnes av velferdsteknologiske løsninger. De var utålmodige og ønsket 
handling. Derfor satte de i gang på basis av for dem tilgjengelig kunnskap. Dette førte 
til at de først bestilte utstyr fra en leverandør, og inngikk senere en samarbeidsavtale 
med en annen leverandør.  

Filosofien var at det er bedre å begynne med det vi har kjennskap til, enn å vente på 
det helt perfekte. 

De har ennå ikke fått prøvd ut en fullstendig helhetlig løsning. Løsningen 
MEMOplanner fra Abilia ble oppfattet som komplisert å endre ut ifra den enkeltes 
behov, løsningen fra Vestfold Audio ble oppfattet som enklere å programmere om. 
Men dersom den skal skaffes med finansiering fra folketrygden, må alarm gå til 
pårørende og ikke til en offentlig tjeneste.  

Med andre ord har man ikke greid ennå å få opp en løsning som inkluderer at den 
enkelte hjemmeboende bruker kommuniserer med eller varsler kommunens 
hjemmetjeneste. 
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6.5.3  Ildsjel 
Det tredje fundamentet er ildsjelen, som er en prosjektdeltaker som er villing til å gå 
gjennom ild og vann for å løse utfordringen. 

Velferdsteknologisk laboratorium er satt i gang av de som utfører arbeidet i rehabili-
teringstjenesten. Ideen kom derfra, og interessen. Velferdsteknologisk laboratorium 
har definitiv en prosjektleder som står på. 

Prosjektleder ble etter vår vurdering godt støttet opp av prosjekteier. Utprøvingene har 
tatt noe lenger tid, og det har vært noen større utfordringer å skaffe brukere som kunne 
ha direkte nytte av de velferdsteknologiske løsningene. 

Ildsjeler må få nok tid til å løse oppgavene, og kan ikke ha for mange andre oppgaver i 
tillegg. Sommeren 2013 hadde prosjektleder så mange purringer på andre arbeids-
oppgaver hun skulle utføre, at det ble liten tid til arbeidet med Velferdsteknologisk 
laboratorium. 

6.5.4 Team 
Det fjerde fundamentet er team. Et team er en gruppe mennesker som jobber mot et 
felles mål.  

En av utfordringene i prosjekter kan være sammensetningen av team, om det er 
optimalt sammensatt når det gjelder kompetanse. Kanskje velger man medarbeidere 
som er for like. Trolig vil de fleste velferdsteknologiske prosjekter også tjene på å 
trekke inn IT-avdelingen noe sterkere i prosjektet. 

Den største utfordringen i forhold til teamet var at prosjektleder ble helt alene våren 
2013. Dette skyldes dels arbeidsmengde, dels langtids sykmelding. Hun har gitt 
direkte uttrykk for at det ble vel ensomt alene å skulle sørge for nødvendig framdrift i 
denne perioden. 

Fra september 2013 kom to nye medarbeidere fra Dag- og døgnrehabiliteringen inn i 
prosjektet, og dette ga ny energi og nye muligheter. Disse to arbeidet dessuten direkte 
i pleien og kunne slik kombinere nye måter å arbeide på med å være helt integrert og 
akseptert i den daglige arbeidssituasjonen på avdelingen. 

6.5.5 Forankring 
Det siste fundamentet er forankring. Forankring betyr i de fleste tilfelle å få lov til. 

Prosjektet har i høyeste grad "fått lov til". Både politisk og administrativ ledelse har 
uttalt seg svært positiv om Velferdsteknologisk laboratorium. Formannskapet besøkte 
prosjektet i mars 2013, dette er den synlige forankringen hos politisk ledelse. 

Men av og til har nok prosjektet følt at den politiske og administrative ledelse ikke har 
vært nært nok til prosjektet.  

Prosjektet selv opplever at flere i Steinkjer kommune må hjelpe til med å få velferds-
teknologiske løsninger på plass.  
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Blant annet må bruk av velferdsteknologiske løsninger og kommunens tradisjonelle 
tilbud om trygghetsalarm, som er en varslingstjeneste hvor brukerne kan tilkalle 
kommunal betjening, etter hvert ses mer i sammenheng. 

6.6 Prosjektet i lys av Behov-Løsning-Test (BLT)-
modellen) 

BLT-modellen omhandler at det er helt fundamentalt å gå sirkelen Behov-Løsning-
Test mange ganger før en kommer fram til en god løsning. Teorien brukes i ulike 
innovasjonssammenhenger og er også brukt i Veikart for innovasjon av 
velferdsteknologi (KS 2013). 

Vi vil beskrive tre områder hvor prosjektet har gått denne sirkelen flere ganger. 

Velferdsteknologisk laboratorium har vært et stort eksperiment. Det samfunnsmessige 
behovet er erkjent, selv om det ikke har vært helt enkelt å få kontakt med tilstrekkelig 
antall brukere slik at en kan få en god match mellom brukernes reelle behov og mulige 
løsninger. Ti av de tjueseks beboerne i leilighetene i løpet av siste år er brukere hvor 
det har vært reell utprøving,  

6.6.1 Utvikling av kartleggingsskjema 
Behovet for kartleggingsverktøy kom opp nokså tidlig i prosjektet. Flere versjoner av 
skjemaet har vært prøvd ut og justert. Steinkjer kommune har sammen med øvrige 
kommuner i Det midt-norske velferdsteknologiprosjektet deltatt i utprøvingen. 

Dette er et godt eksempel på at rådene fra Veikart for velferdsteknologi er prøvd ut i 
praksis, med flere sløyfer med løsning og ytterligere testing. 

6.6.2 Videreutvikling av løsninger fra en av leverandørene 
I forhold til produkter fra Vestfold Audio har Velferdsteknologisk laboratorium i stor 
grad fungert som en meget konstruktiv med-utviklingsaktør. Behovet har vært varsling 
ved uønskede hendelser som fall på bad og manglende tilbakevending til senga om 
natta samt nattvandring ut gjennom ytterdør. Utstyr fra Vestfold Audio er testet 
systematisk og til dels flere ganger per dag. Ved feilfungering er det kjapt gitt 
tilbakemelding til leverandøren, som umiddelbart har tatt tak i problemet. 

En gang tok det noe tid å få rettet opp feilen, siden ny versjon skulle utvikles og testes 
før den ble installert. Men i det store og hele har Velferdsteknologisk laboratorium i 
samspill med Vestfold Audio gått sløyfen med utprøving og løsning på problemet 
flere ganger på en meget effektiv måte. Leverandøren har raskt bistått med hjelp 
gjennom fjernoppkobling.  

6.6.3 Kontakt med potensielle brukere 
Ideen om Velferdsteknologisk laboratorium kom fra ildsjeler på Dag- og døgnrehabi-
literingen. Det er naturlig at det tar noe tid å få andre både i egen organisasjon og i 
andre enheter, som Bolig- og tildelingskontor, til å bli like interessert. 
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Det har derfor vært flere diskusjoner, slik vi har oppfattet det, om hvordan prosjektet 
på best mulig måte skulle nå ut til kommunens befolkning med informasjon om 
muligheten til prøve ut velferdsteknologiske løsninger. 

Behovet var rett og slett å skaffe kommunale innbyggere til å delta i utprøving av det 
velferdsteknologiske utstyret. Her holdt en fast på hovedløsningen, men brukte mer tid 
på å utvikle forståelsen for hva slik prøving kunne medføre, i tillegg ble funksjoner 
som f.eks. demenskoordinator godt informert om prosjektet. På et tidspunkt ble det 
også prøvd å få ytterligere redaksjonell omtale i media for å øke interessen for 
treningsleilighetene. Dette var ikke mulig på det aktuelle tidspunktet, og etter hvert ble 
interessen for å prøve velferdsteknologisk utstyr bedre blant potensielle brukere av 
rehabiliteringstjenester. 
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7. ANBEFALINGER 
I innovasjonsmodellen om de fem fundamenter skal de fem faktorene multipliseres 
med hverandre for å beregne sannsynligheten for suksess. Verdien på den enkelte 
faktoren settes til mellom 0 og 1. Vi velger ikke å gjøre det her, men nøye oss med de 
verbale kommentarene vi ga i kapittel seks og samtidig gi anbefalinger basert på den 
kunnskapen om prosjektet vi har hatt tilgjengelig.  

Prosjektet har alle muligheter til å lykkes, gitt at det arbeidet som er lagt ned følges 
opp videre med fornyet innsats. Spørreundersøkelsen viste at mer enn to tredjedeler av 
respondentene kjente innovasjonsprosjektet godt eller svært godt og nesten 80 prosent 
hadde lært mye om velferdsteknologiske løsninger på kort tid. Mange ga gode innspill 
om hvordan lykkes med velferdsteknologiske løsninger i alle tjenester i hele 
kommunen og nokså mange ville selv kunne bidra til å ta i bruk velferdsteknologi i 
kommunen. Over halvparten svarte at innovasjonstankegangen i Steinkjer kommune i 
stor grad eller i svært stor grad preger alle nivå og enheter i kommunen og omtrent 
halvparten ville selv bidra til ytterligere innovasjon i kommunen. 

1. Vi foreslår at Steinkjer kommune utarbeider en plan for velferdsteknologi. 
Denne planen kan fortrinnsvis knyttes opp til samfunnsdelen i kommune-
planen, men dersom det tidsmessig ikke passer inn kan kommunen rett og slett 
utvikle en plan for velferdsteknologi slik flere kommuner har begynt på. 
 
Fordelen med en slik plan, er at temaet bringes tydelig opp til både det pol-
itiske og administrative ledernivået, kommunestyret må ta et helhetlig ansvar 
for dette sammensatte området som i sin karakter er tverrfaglig og 
tverrsektorielt. Dette vil gi mye bedre forankring. 
 

2. Vi foreslår at framtidig utviklingsarbeid innenfor velferdsteknologi aktivt 
sprenger rammen for det folketrygden i dag kan gi støtte til hos den enkelte 
bruker. Når en jobber med innovasjon, kan ikke dagens rammer være førende 
for framtiden. Og tjenesteinnovasjon må være en ennå tydeligere del av 
utviklingsarbeidet, selv om det er et vanskelig område. 
 

3. Vi foreslår at gjennom planarbeidet bringes implementering av velferds-
teknologi inn i budsjett- og økonomiplan. Det må investeres betydelig i 
tjenesteutvikling, før en om noen år kan ta ut ulike former for gevinster av 
dette arbeidet. 
 
Ved implementering av velferdsteknologi er det viktig å være tydelig på 
rekkefølgen av gevinster. Bruk av velferdsteknologi i en helhetlig sammenheng 
med tjenesteinnovasjon i kommunal sektor vil først og fremst kunne gi økt 
livskvalitet til den eldre som benytter seg av løsningene, deretter gi endring i 
omsorgskapasitet, siden kapasiteten kan flyttes fra oppgaver som kan løses 
gjennom den teknologiske støtten til andre oppgaver som er personavhengige.  
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Til slutt vil dette også kunne gi samfunnsøkonomiske gevinster siden den økte 
etterspørselen av helsetjenester kan møtes på mer kostnadseffektive måter enn i 
dag. Nytte-kostnadsanalyser gjennomført av NORUT (2009) viser at hvem 
som får den økonomiske nytten avhenger av hvordan teknologien anvendes og 
hvem den erstatter. 
 

4. Vi foreslår at det jobbes mer tverrsektorielt med velferdsteknologi. IKT-siden 
må være en aktiv del av slikt prosjektarbeid, innovative innkjøp må støtte opp 
om utviklingen. 
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VEDLEGG 1: BEHOVET FOR VELFERDSTEKNOLOGISKE 
LØSNINGER 
Demografiske endringer  

De første personene fra de store barnekullene som ble født i tjueårsperioden etter 
andre verdenskrig har nådd pensjonsalderen. Og med den reduserte dødeligheten vi 
har i Norge, vil dagens og framtidens eldre ikke bare være flere men også leve lenger 
enn tidligere tiders eldre.  

Morgendagens pensjonister har levd et helt annet liv enn gårdagens, og vil ønske å 
videreføre dette i store trekk med hensyn til bl.a. boligforhold, fritidsaktiviteter og so-
sialt liv. Samtidig vil «den nye seniorgenerasjonen» være bedre rustet til å møte alder-
dommen gjennom å ha bedre økonomi, bedre boforhold, høyere utdanning og bedre 
helse enn noen annen tidligere eldregenerasjon.  

I NOU 2011:11 (s 26) går det fram at det foreløpig ikke finnes noe entydig svar på 
hvordan den økte levealderen vil påvirke behovet for helsetjenester. Men det hersker 
ingen tvil om at vi får en kraftig økning i antall eldre. 

For Steinkjer kommunes vedkommende antas økningen i antall eldre å bli slik: 

 
Figur V.1:  Utviklingen i «eldregruppene» 2000-2030. Steinkjer kommune (Kilde: 

Steinkjer kommunes Årsbudsjett 2013 / Økonomiplan 2013-2016 - 
Steinkjer kommune side17/SSB). 

 

Ut ifra beregningene til SSB forventer Steinkjer at antall personer i aldersgruppen 67-
79 år vil øke i de neste årene, for så og flate ut etter 2020. I aldersgruppen 80-89 år er 
det forventet en moderat utvikling i de nærmeste årene, men med en nokså kraftig 
vekst etter 2020. Den eldste aldersgruppen, over 90 år, har økt betydelig siden år 2000 
og ventes å øke i de neste årene. 
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I tillegg til at det er flere eldre enn tidligere og at eldre lever lenger, har det blitt født 
færre barn i Norge i en periode. Antall fødte barn var på sitt laveste i første halvdel av 
åtti-tallet, med 1,66 per kvinne som det aller laveste. Etter en topp på 1,98 i 2009, har 
fruktbarheten de tre siste årene gått svakt ned i følge SSB. 

Forholdet mellom andelen barn/ungdom, yrkesaktive og pensjonister har altså endret 
seg radikalt i Norge. Og dette vil slå ut på tilgangen på arbeidskraft. 

Tilgang på arbeidskraft 

Den radikale endringen i alderspyramiden i Norge gir store utfordringer både når det 
gjelder tilgang på arbeidskraft generelt og hvordan den tilgjengelige arbeidskraften bør 
benyttes. 

I 2007 var 20 prosent av alle sysselsatte i Norge innenfor helse- og velferdssektoren 
(Meld. St. 13 (2011-2012), s 24). Som en konsekvens av de demografiske endringene, 
vil helse- og sosialsektoren ha bruk for en ennå større andel av de sysselsatte framover 
(Ibid, s 7): 

Hvis vi ikke gjør endringer i tjenestene eller legger til rette for at folk holder seg 
friske lenger enn i dag, vil hver fjerde ungdom på landsbasis måtte velge helse- 
og sosialfaglig utdanning for å dekke behovet i 2025, og hver tredje i 2035. Det 
er verken realistisk eller ønskelig.”  

Konklusjonen er enkel: Det er ikke nok arbeidstakere til at etterspørselen av arbeids-
kraft innenfor helse- og sosialsektoren kan øke i takt med økende antall eldre.  

Steinkjer kommune og andre kommuner må ta innovative grep og utvikle nye 
løsninger for å håndtere fremtidige omsorgsbehov. 

Sentrale føringer 

Arbeidet i utvalget som jobbet med nye innovative løsninger for å møte framtidens 
omsorgsutfordringer, ble fulgt med stor interesse i 2009-2011. Utvalget var et svar på 
innovasjonsutfordringer i offentlig sektor som ble påpekt i Innovasjonsmeldingen 
(St.meld.nr. 7 (2008-2009)), og arbeidet ble bredt anlagt med en åpen arbeidsform. 

De forslagene som utvalget fremmet i NOU 2011:11, ble med en gang godt mottatt. 
Den politiske behandlingen av forslagene foregikk først våren 2013, etter at Meld. St. 
29 (2012-2013) Morgendagens omsorg var lagt fram. Likevel ble forslagene om å ta i 
bruk velferdsteknologiske løsninger i praksis oppfattet som statlige føringer, fra den 
dagen de ble lansert.  

Velferdsteknologiske løsninger ble foreslått tatt i bruk i tre trinn: a) Utvikling av 
trygghetsalarmen til trygghetspakke, b) bruk av moderne kommunikasjonsteknologi 
og sosiale media samt c) bruk av teknologi som stimulerer, aktiviserer og strukturer 
hverdagen (NOU 2011:11, s 119-120).  

Medarbeiderne på Dag- og døgnrehabiliteringsenheten i Steinkjer kommune fanget 
raskt opp de mulige statlige føringene svært kort tid etter at de ble foreslått. 

I juni 2013 ble «Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferds-
teknologi i omsorgstjenestene» lansert. Hovedmålet er at Velferdsteknologi skal være 
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en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020. Den økte bruken 
av velferdsteknologi skal bidra til å: 

• forbedre brukernes mulighet til å mestre egen hverdag 
• øke brukernes og pårørendes trygghet, og avlaste pårørende for bekymring 
• øke brukernes og pårørendes deltakelse i brukernettverk, og mulighet til å 

holde løpende kontakt med hverandre og med hjelpeapparat (Meld.St.29 
(2012-2013), s 114) 
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VEDLEGG 2: DETALJER FRA DE ÅPNE SPØRSMÅLENE I 
SPØRRESKJEMAUNDERSØKELSEN 
«Hva kan du selv bidra med framover – fra ditt ståsted – til at Steinkjer 
kommune blir en ennå mer innovativ kommune?» 

Omtrent halvparten svarte på dette. Vi har valgt å gruppere svarene for å lette 
lesingen. Vi understreker at overskriftene er satt av oss i ettertid, disse er gjengitt i 
rapporten.  

Oppfølging konkret av dette prosjektet 

• Bidra til å finne brukere som kan få utprøve treningsleilighetene og formidle 
aktuelle hjelpemidler til brukere i Steinkjer kommune.  

• Kan være med å spre den kunnskapen jeg har innhentet fra prosjektet på Egge!  

Tydelige ledelsessignaler 

• Etterspørre informasjon om pågående prosjekter innenfor avdelinger og 
tjenesteenheter.  

• Framsnakke innovasjon, - og få implementert den måten å tenke på i 
organisasjon. Delta på Innovasjonskonferanser sammen med andre ledere for å 
få nye impulser. Vær åpen for samarbeid med private aktører - FOU-
kontrakter.  

• Jeg kan fra mitt ståsted som leder i kommunen formidle kunnskap om nye 
tilnærminger til tjenesteproduksjon som jeg blir kjent med gjennom min 
yrkesutøvelse.  

• Jeg ønsker at kommunen skal sette seg tydeligere ambisjoner for dette, og jeg 
ønsker å stille ressurser til disposisjon for en satsing.  

• Gjennom å kjøre prosesser og legge dette som prosjekt ute på seksjonene. 
Innføring av nye rutiner og tenkemåter er tidkrevende og en trenger å være 
«tett» på brukere og ansatte i innføringsperioden  

• Legge til rette for at tjenestene i helseavdelingen skal ha muligheter for å delta 
i innovative prosesser, motivere mine ledere til å delta i innovasjonsprosjekter 
og argumentere i rådmannsgruppen for nødvendigheten av tverrsektorielt 
fokus på området.  
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Tydelige politiske signaler 

• Gjennom politiske vedtak ha forventninger til innovasjon i utviklingen av 
tjenestetilbudene.  

• Være positiv til innspill og bidra til at gode initiativ løftes fram. Pådriver for at 
vi politisk tar vare på gode ideer og gir rom for «ildsjeler» i 
kommuneadministrasjonen. 

• Sette dette på den politiske dagsorden  

Være en aktiv medarbeider 

• Foreslå nye løsninger på utfordringer som dukker opp og foreslå utprøving av 
disse. 

• Søke midler til nye løsninger på kjente utfordringer.  
• Fortsette og arbeide aktivt innenfor eget arbeidsfelt, samt påvirke andre der 

det er mulig.  
• Informere om våre oppgaver, og få kunnskap om andre avdelingers oppgaver 

for mere samarbeid.  
• Komme med forslag til nye løsninger og ideer.  
• Prøve å være nytenkende, alternative løsninger mm  
• Ved å lytte til, lese meg opp, selv presentere, stå i, fokusere på løsninger, 

framsnakke dem, og kreve  
• Være nysgjerrig og søke ny kunnskap  
• Være aktiv og skaffe meg kunnskap, og evt. gi tilbakemelding. om 

behov/utfordringer/mangler.  
• Åpen for nye ideer, nye prosjekter, se utfordringer-søke løsninger-tenke nytt, 

søke andre kommuners erfaringer-samarbeide. 
 

 «Hvordan kan Steinkjer kommune innarbeide bruk av 
velfersteknologiske løsninger i ordinær drift i kommuneplan og budsjett?» 

Atten respondenter svarte på dette. Vi har valgt å gruppere svarene for å lette lesingen. 
Vi understreker at overskriftene er satt av oss i ettertid, disse er gjengitt i rapporten.  

Helhet 

• Det må utarbeides en samlet strategi for satsning på velferdsteknologi i 
kommunen, og forankre eierskap til organisering, forvaltning av løsninger, og 
tilnærming til utnyttelse av løsningene. Det er naturlig å tro at ordinær drift av 
velferdsteknologi i kommunen må involvere flere tjenesteenheter enn de som 
til slutt leverer tjenestene til brukerne.  

• Må ha det forankra i alle planer.  
• Temaet må tas opp i forberedelser til planarbeidet og budsjettarbeidet hvert år.  
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Dekning av kostnader 

• Det er viktig å definere hvem som har ansvar for løsningene og hvor 
kostnaden skal ligge i kommunen eller hos brukeren.  

• Usikkerhet om hvem som skal dekke hvilke kostnader 
• Det må bli en naturlig del av hjelpemiddeltilrettelegging, knyttet til etablerte 

tjenester. Prosedyrer på evt. egenandelsbetaling, ansvarsavklaringer, 
samarbeid med HMS/NAV, investeringsbudsjett som forhåpentligvis fører til 
besparelser på sikt.  

Informasjon og forankring 

• Arr. infomøter/fagdager på de forskjellige tjenestestedene for å øke 
kunnskapsnivået til de ansatte. Arr. info.kvelder for komm. befolkning ( via 
lag/foreninger/pårørendeforr.) for å spre kunnskap om velferdsteknologi.  

• Forankre på adm. plan og videre ned i organisasjon 
• Ved å framsnakke, orientere, forankre i bredden, -----vise til effekt og økt 

livskvalitet. Sette fokus på  

Bevilging av ekstra penger 

• Det må i første omgang bevilges ekstra penger til innkjøp av 
velferdsteknologi. På sikt kan det kanskje gi utslag i mindre behov for 
hjemmesykepleie slik at finansiering av teknologien kan tas av spart 
arbeidsressurs?  

• Sette av penger til utvikling og drift  
• Ved å investere i utstyret, og ta det inn i heimene 

Overgang fra prosjekt til drift 

• Tydeliggjøre overgangen fra utprøving på Egge Helsetun til faktisk 
implementering hjemme til folk / i institusjonene. Synliggjøre 
gevinstpotensiale /effektiviseringsmuligheter / andre positive effekter.  

• Innhente informasjon om det som allerede er prøvd ut av velferdsteknologiske 
løsninger. Det kan være fra Egge og diverse andre kommuner som jobber med 
velferdsteknologi.  

• Målrettet utprøving av velferdsteknologiske løsninger i prosjekt, og vise til 
positive resultater som vil ha innvirkning på framtidig drift. Det vil mest 
sannsynlig kreve omdisponering av ressurser for å få innført nye teknologiske 
løsninger.  

• Først avklare hva slags teknologi en skal ha i de kommunale 
omsorgstjenestene, og hva må til av utstyr for å ta i mot og videresende 
alarmer/varlinger.  

• Gradvis og systematisk innføring  
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Forventet driftsøkonomisk gevinst 

• Regner med at vi bør hente driftsøkonomisk gevinst av dette. Kan bo lengre 
hjemme, være lengre lavere i omsorgstrappa. Spare bemanning mv. Gebyrer 
kan være tema. I utgangspunktet bør investeringer her kunne finansiere seg 
selv gjennom lavere driftsutgifter.  

• Ved å synliggjøre effektivisering av tjenestene sammen med kvalitet og en 
bedre hverdag for brukerne.  

Som vi ser er det mange ulike aspekter som ble nevnt. Vi kan heller ikke forvente at 
alle respondentene, siden de har svært forskjellig daglig ståsted, er like kjent med 
plansystemet i en kommune. 

«Hva kan du selv bidra med framover i å ta i bruk velfersteknologiske 
løsninger i Steinkjer kommune? 

14 respondenter svarte på dette. Vi har valgt å gruppere svarene for å lette lesingen. Vi 
understreker at overskriftene er satt av oss i ettertid, disse er gjengitt i rapporten. 

Oppfølging konkret av dette prosjektet 

• Gjøre prosjektet enda mer kjent. Legge til rette for mer utvikling av 
velferdsteknologiske tjenester i kommunen.  

• Skaffe meg kunnskap om velferdsteknologi ved å ta kontakt m. 
Rehab.tjenesten. Besøke velferdstekn.lab.  

Være oppmerksom på brukernes behov 

• Fange opp aktuelle brukere som jeg kan være i kontakt med av annen årsak, 
informere/ melde opp videre til vurdering for velferdsteknologi.  

• Oppdage behov og motivere for å prøve. Utfordring å nå brukerne tidlig.  
• Se behov hos brukere.  

Ha fokus på velferdsteknologiske løsninger også på overordnet nivå:  

• Holde meg oppdatert på hva som finnes på markedet av løsninger som kan 
være til nytte. Snakke på en positiv måte med kolleger om de løsninger som er 
kjente i dag. Og oppfordre til å bli nysgjerrig på hva som finnes av 
teknologiske løsninger som kan gjøre hverdagen enklere for noen.  

• Holde meg oppdatert på muligheter og begrensninger med velferdsteknologi. 
Informere brukere og samarbeidspartnere. Dele kunnskap og erfaringer. 
Etterspørre videre framdrift for å ta i bruk velferdsteknologi i Steinkjer 
kommune.  

• Jeg kan bidra med å opprettholde fokuset på bruken og nytten av 
velferdsteknologiske løsninger både i politiske fora og på rådmannsnivået - 
ikke minst mtp å kunne spare framtidige utgifter til pleie og omsorgstjenester  
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• Jeg skal være åpen, søke løsninger i samarbeid med kolleger, 
produktutviklere, ledelse, andre kommuner. Det må tenkes 
velferdsteknologiske tjenester i alle utfordringer som skal løses fremover.  

• Ved å fortelle om alle muligheter som finnes. I første omgang for å fortsette å 
være selvstendig, og senere for å være så selvstendig som mulig med hjelp fra 
hjemmesykepleien. 

Øvrige svar  

• Framsnakk, orientere, bekrefte  
• Ha forventninger om stadig utvikling på dette området.  
• Litt usikker, men det burde vært informert om bedre internt  
• Utprøving  

«Hva mener du er den viktigste faktor for at Steinkjer kommune skal 
lykkes med å i bruk velferdsteknologiske løsninger i sine tjenester i hele 
kommunen?» 
Trettifem respondenter svarte på dette. 

Vi har valgt å gruppere svarene for å lette lesingen. Vi understreker at overskriftene er 
satt av oss i ettertid, disse er gjengitt i rapporten. 

Overordnet 

• At det er lederfokus på nødvendigheten av å ta dette i bruk. jfr. forrige 
spørsmål.  

• At vi har en utviklingskultur hvor alle ansatte tenker bedre løsninger for både 
brukere og ansatte - hver eneste dag.  

• Det trengs en overbyggende enighet og plattform som bygger på ideen om å 
implementere velferdsteknologiske løsninger. Løsninger som kan benyttes 
sammen med eksisterende tjenester/hjelpemidler og kombineres med nye 
tiltak/teknologi  

• En plan som beskriver målsetninger, midler og organisering, og økonomisk 
oppfølging av denne.  

Oppfølging av Velferdsteknologisk laboratorium 
• Gjøre et godt prosjekt og videreføre/ samarbeide videre med andre etater om 

resultatet.  
• Bruke erfaringene fra prosjektet, og erfaringer fra prosjekter i andre 

kommuner. (Begynne å prøve ut løsninger hjemme hos bruker.)  
• Bruke mere tid og resurser på prosjektet slik at det blir mere innarbeidet hos 

brukere og alle instanser som har behov for det.  

Starte utprøving i hjemmene 
• Implementering ut i hjemmene, opplæring lokalt  
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• (Bruke erfaringene fra prosjektet, og erfaringer fra prosjekter i andre 
kommuner.) Begynne å prøve ut løsninger hjemme hos bruker.  

Lære av andre og kunnskap 
• Være villig til å tenke nytt. Erkjenne at ting tar tid. Nytenkning krever ofte 

investeringer, spes. ift økonomi, men vil gi gevinst etterhvert. Være villig til å 
lære/være lydhør for andre kommuners erfaringer (f.eks. Værnes-regionen).  

• Innhente erfaringer som allerede er gjort, og fortsette arbeidet med 
velferdsteknologi. Det er stadig nytt utstyr og det er viktig å holde seg 
oppdatert på hva som finnes på markedet. Så Steinkjer kommune må bevilge 
penger slik at det kan settes av tid til å holde seg oppdatert, og vi kan dele 
erfaringer som er gjort med andre kommuner.  

• At ansatte i helse / rehab. pleie og omsorg har kjennskap til teknologien / 
hjelpemidler som finnes. Dessuten komme med forslag på brukere som kan ha 
nytte av dette eller ett opphold i treningsleilighet.  

• De som jobbe nært brukerne må ha kunnskap om hva som finnes av 
muligheter for å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger i kommunen.  

• Faglige oppdaterte arbeidstakere (og penger til å kjøpe inn nødvendig utstyr) 
• Kunnskap og forståelse av bruk  
• De må også få avsatt tid til opplæring og dokumentasjon og eksempler på at 

dette øker brukers livskvalitet samt forenkler bistandspersonenes hverdag  
• Tid og energi til å se mulighetene, samt kobling av kompetanse innenfor 

offentlige tjenester og teknologiske muligheter.  

En av respondentene er opptatt av at utstyret skal være enkelt å bruke: 

• Men lav teknisk «startterskel», enkle grensesnitt for bistandspersoner er meget 
viktig. 

En annen gir et svar som er litt vanskelig å tolke. Det kan oppfattes som at temaet som 
tas opp, er vanskelig å finne en løsning på, eller det kan oppfattes som om at det er 
viktig å sette av tid for å kunne skaffe seg kunnskap. Svaret er dette: 

• De har en travel hverdag, og derfor lite tid å sette av til å sette seg inn i 
utstyret. 

•  
Informasjon  
• At det er informert godt nok om tjenesten rundt om i kommunen, enten det er 

hjemmetjenesten eller andre, slik at man klarer å fange opp brukere som kan 
være «kvalifiserte».  

• Gjøre mulighetene kjent blant ansatte og potensielle brukere. Presentere 
vellykkede utprøvninger på møter for ansatte og brukere og i massemedia.  

• Info til ansatte, pårørende og brukere og hva som finnes på markedet. 
• Gjøre tilbudet kjent. Ufarliggjøre teknologen til pasientene og pårørende. 

Gjøre ansatte trygge på bruken av det pasientene trenger. 
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• Info ut til tjenesteenhetene om at det finnes.  
• Info ut til aktuelle brukere  
• Opplæring, informasjon på tvers av etater, avdelinger, faggrupper. 

Informasjon til brukere, brukerorganisasjoner.  
• Resultat av prosjekt, ha tro på, vise fleksibilitet i forhold til, «selge 

inn»....gjøre seg kjent med, oppsøke erfaringer/dele erfaringer, Synliggjøre 
hva det har ført til, for så å sette fokus på løsninger og økt livskvalitet for 
individet og «bredden» i familien (gjennom trygghet, sikkerhet...) 

Forankring/involvering 
• Bred forankring med felles forståelse for hvilke behov velferdsteknologi kan 

dekke.  
• Bred involvering i alle tjenesteenheter som arbeider innenfor helse og 

omsorgstjenesten. Utprøving av velferdsteknologiske løsninger hos 
hjemmeboende, da det kan være aktuelle kandidater for slike løsninger som 
ikke vil ha et opphold ved døgnrehabiliteringen. Kanskje et dagtilbud med 
utprøving og læring om velferdsteknologiske løsninger kan være et alternativ, 
før de prøver det ut i eget hjem.  

• Det må være forankra på alle plan, det må samarbeides på tvers. Noen må 
være ansvarlig, ei gruppe av medarbeidere som har ansvaret.  

• Å involvere politikere og administrasjonen. (Viktig å beskrive at det krever 
ressurser i innføringsperioden og at innsparingen ses over tid) 

Samarbeid og kultur 
• Videreføre det gode samarbeidet mellom helse og omsorg. 
• Intern samhandling og god dialog med brukerne  
• (Tid og energi til å se mulighetene,) samt kobling av kompetanse innenfor 

offentlige tjenester og teknologiske muligheter.  
• Tørre å prøve og feile.  
• Tørre å investere i forkant, for å få gevinst på sikt. Kreves at det tenkes 

langsiktig!!  
• Vilje og interesse for det 
• Ledelse, kultur og holdninger.  
• Større bredde på deltakelse i prosjekter  

Økonomi 
• Økonomi.  
• Økonomiske ressurser som gjør det mulig og ta i bruk velferdsteknologien 

bredt, samt god forankring i politisk og administrativ ledelse for og få de 
nødvendige ressurser.  

• (Å involvere politikere og administrasjonen.) Viktig å beskrive at det krever 
ressurser i innføringsperioden og at innsparingen ses over tid 
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• (Faglige oppdaterte arbeidstakere og) penger til å kjøpe inn nødvendig utstyr  
• (Innhente erfaringer som allerede er gjort, og fortsette arbeidet med 

velferdsteknologi. Det er stadig nytt utstyr og det er viktig å holde seg 
oppdatert på hva som finnes på markedet.) Så Steinkjer kommune må bevilge 
penger slik at det kan settes av tid til å holde seg oppdatert, og vi kan dele 
erfaringer som er gjort med andre kommuner.  

• Innkjøp av teknologiske løsninger slik at det blir et reelt tilbud for alle 
brukere.  

•  (Klar definisjon av ansvar for oppfølging og) definering av hvem som bærer 
kostnader  

Brukernes behov 
• Selvfølgelig er løsninger som tar utgangspunkt i brukerens behov en 

grunnforutsetning.  

Ytterligere kommentarer?  
Vi ga til slutt den enkelte respondent muligheten til å komme med ytterligere 
kommentarer knyttet til bruken av velferdsteknologi, ni respondenter benyttet seg av 
denne muligheten. Og her følger deres svar: 

• Vesentlig med kunnskap om potensielle brukere av teknologi - hvem, behov, 
hvor de bor og hvordan teknologi kan brukes i hvert enkelt tilfelle. En konkret 
behovskartlegging og beskrivelse av forslag til løsning basert på eksisterende 
teknologi! 

• Det er viktig at brukerne er aktivt i prosessen  
• Behov for tid til å sette seg inn i nye tiltak er av høy betydning. Gjennom 

erfaring i daglig bruk  
• Det er en stor og kompleks organisasjon med mange ansatte som skal ha tro på 

at dette er veien å gå. Ildsjeler vil møte passivitet evt. motgang underveis i 
slike prosesser. Det er viktig å huske at pårørende er en viktig og kanskje 
avgjørende instans for om man lykkes eller ikke i den enkelte saken.  

• En viss form for velferdsteknologiske tjenester har eksistert lenge, men vi har 
nå fått øynene opp for mulighetene som ligger der og ser at videreutvikling av 
løsninger er grenseløs. Det er veldig spennende å følge utviklingen.  

• Generelt. Det er mange prosjekter innen velferdsteknologi med bra erfaringer. 
Det må legges mer vekt på at erfaringer og løsninger blir en naturlig del «og 
verktøy» i kommunens bistandsapparat. Det er dessverre for mange eksempler 
på at når prosjektperioden og prosjektfinansieringen er slutt så skjer det lite 
mer i praksis. Kommunene må ha/få/øremerke konkret midler til at resultatene 
settes ut i praksis og at antallet  

• Steinkjer kommune må fortsette arbeidet med utviklingen av bruken av 
velferdsteknologiske løsninger både i hjemmet og i institusjonene.  
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• Velferdsteknologi vil være en del av fremtidig hjelpetilbud. Vi er i startfasen, 
og over tid tror jeg det vil bli vanlig at folk benytter seg av teknologiske 
løsninger og forblir selvhjulpen i stedet for å få hjelp fra hjemmesykepleien 
(Så lenge det finnes muligheter)  

• Kjør på!  
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VEDLEGG 3: SPØRRESKJEMA TIL KNYTTET TIL 
VELFERDSTEKNOLOGISK LABORATORIUM PÅ EGGE 
HELSETUN 
Til utvalgte medarbeidere i Steinkjer kommune, sentrale politikere i Steinkjer 
kommune og eksterne samarbeidspartnere 

Steinkjer, 13. januar 2014 

 

 

 

Velferdsteknologisk laboratorium på Egge helsetun - spørreundersøkelse 

Steinkjer kommune har det siste året prøvd ut velferdsteknologiske løsninger i to 
treningsleiligheter på Dag- og døgnrehabiliteringen på Egge helsetun. Prosjektet er 
kalt Velferdsteknologisk laboratorium. Trøndelag Forskning og Utvikling har fått i 
oppgave å dokumentere hvilke erfaringer som er gjort og hvilken kunnskap som er 
skapt. 

Og til dette trenger vi din hjelp! 

Ved å bruke 5-10 minutter på å svare på vedlagte spørreskjema hjelper du Steinkjer 
kommune til å bli bedre på bruk av velferdsteknologiske løsninger i årene framover.  

Vi behandler svarene dine konfidensielt, og det vil ikke være mulig i rapporten å 
identifisere hvilken person som har svart hva. Det er selvsagt frivillig om du vil svare, 
men vi setter stor pris på alle svar som kommer inn. Frist for å svare: torsdag 16. 
januar kl 1700. 

Har du spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med undertegnede. 

Med hilsen 

 

Inger Marie Bakken 
Seniorrådgiver TFoU 
Tlf 951 88 177 
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Velferdsteknologisk laboratorium på Egge helsetun 
Trøndelag Forskning og Utvikling skal dokumentere hvilke erfaringer som er gjort og hvilken kunnskap 
som er skapt i prosjektet Velferdsteknologisk laboratorium på Egge helsetun. Vi vil derfor gjerne vite hva 
du mener om enkelte sentrale spørsmål. Vi behandler dine svar konfidensielt i rapporten, dvs. i rapporten er 
det ikke mulig å identifisere hvilken person som har svart hva.  

Hva er din rolle i forhold til prosjektet? 

 Prosjektmedarbeider 

 Medarbeider på Dag- og døgnrehabiliteringen, men ikke med i prosjektgruppen 

 Medarbeider andre steder i Steinkjer kommune enn på Dag- og døgnrehabiliteringen 

 Leder i Steinkjer kommune 

 Politiker i Steinkjer kommune 

 Ekstern, dvs. ikke tilsatt eller politiker i Steinkjer kommune 

Hvor godt kjenner du til prosjektet Velferdsteknologisk laboratorium på Dag- og 
døgnrehabiliteringsenheten, Egge helsetun? 

 Svært godt 

 Godt 

 Lite 

 Svært lite 

Hvor har du fått informasjon om Velferdsteknologisk laboratorium fra (angi den viktigste kilden til 
din informasjon) 

 Deltatt aktivt i utprøving 

 Hørt på presentasjon/foredrag 

 Besøkt opptreningsleilighetene og sett på løsningene 

 Lest i aviser/sett på TV   

 Annet, beskriv: ___________ 

Dag- og døgnrehabiliteringen i Steinkjer kommune har hatt ansvaret for prosjektledelsen av 
Velferdsteknologisk laboratorium som prosjekt, og har samarbeidet med mange ulike aktører. Vi vil 
gjerne høre hvilke erfaringer du har gjort med Velferdsteknologisk laboratorium organisert som 
prosjekt. 

På en skala fra 1 til 4 hvor1 er det dårligste og 4 er det beste, og 5 er vet ikke, hvordan vurderer du: 

 1 - Svært dårlig 2 - 3 - 4 - Svært bra 5 - Vet ikke 



73 

Organiseringen av prosjektet      

Forankringen av prosjektet      

Målene for hele prosjektperioden      

Grad av måloppnåelse for prosjektperioden i 
2013 

     

Systematikk i uttestingen i prosjektet      

Annen/utdypende kommentar 
 

 

Velferdsteknologisk laboratorium har vært i drift et års tid. Vi vil gjerne høre hva du har lært i løpet 
av denne perioden. 

På en skala fra 1 til 4 hvor 1 er det laveste og 4 er det høyeste, og 5 er vet ikke, i hvilken grad har du 
lært: 

 1 - Svært 
lite 

2 - 3 - 4 - Svært 
mye 

5 - Vet ikke 

hva velferdsteknologiske løsninger i en kommune kan være      

hvordan ulike teknologiske løsninger er bygd opp og fungerer      

hvilke behov brukerne har      

hvordan mottak av alarm kan organiseres til familie/venner      

hvordan mottak av alarm kan organiseres til kommunen som 
tjenesteleverandør 

     

hvilket samarbeid mellom ulike aktører internt i Steinkjer 
kommune som er nødvendig 

     

hvilket samarbeid mellom kommune og eksterne aktører som 
er nødvendig 

     

Annen/utdypende kommentar 
 

 

 

 

Hva kan du selv bidra med videre framover i å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger i Steinkjer 
kommune 

 

 

 

 

Hvordan kan Steinkjer kommune innarbeide bruk av velferdsteknologiske løsninger i ordinær drift i 
kommuneplan og budsjett? 
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I hvor stor grad opplever du at Steinkjer kommune generelt er en organisasjon preget av 
innovasjonstankegang på alle nivå og i alle enheter? 

 I svært stor grad 

 I stor grad 

 I liten grad 

 I svært liten grad 

 Vet ikke 

Utdypende kommentarer 
 

 

 

 

Hva kan du selv bidra med framover - fra ditt ståsted - til at Steinkjer kommune blir en enda mer 
innovativ kommune? 

 

 

 

 

 

Hva mener du er den viktigste faktoren for at Steinkjer kommune skal lykkes med å ta i bruk 
velferdsteknologiske løsninger i sine tjenester i hele kommunen? 

 
 

 

 

Dersom du har ytterligere kommentarer knyttet til bruken av velferdsteknologi kan du skrive de inn 
her 
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