
Kommunene og 
velferdsteknologi  –  
hva og hvordan?

TEKNISKE STANDARDER FOR  
VELFERDS TEKNOLOGISKE LØSNINGER



VELFERDSTEKNOLOGI 
er en fellesbetegnelse på 
tekniske installasjoner  
og løsninger som kan 
bedre den  enkeltes evne 
til å klare seg selv i egen 
bolig, og bidra til å sikre 
livskvalitet  og  verdighet 
for  brukeren.
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  Målet med velferdsteknologi er å skape 
en tryggere og enklere hverdag både for 
brukeren    , pårørende og omsorgs personell.

Det er et helsepolitisk mål at velferds
teknologi er integrert i helse og omsorgs
tjenestene i de fleste norske kommuner  
innen 2020.

Denne informasjonsfolderen henvender seg 
særlig til deg som er ansvarlig for  anskaffelse 
og bruk av velferdsteknologiløsninger i 
 kommunens helse og omsorgs tjeneste. 
 Rådmenn, ledelsen i helse og omsorgs
området, innkjøps ansvarlige og IKT funksjonen 
i kommunen vil også ha nytte av informa
sjonen om bruk av  standarder for velferds
teknologiske  løsninger i kommunal sektor.

Kontakt Direktoratet for e-helse
www.ehelse.no/velferdsteknologi
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Det nasjonale programmet  
for velferdsteknologi



Realiseringen av referansearkitekturen 
over tid
Realisering er foreløpig planlagt i 2 faser, 
fase 1 med fokus på trygghetsskapende 
 teknologier og fase 2 med fokus på 
 medisinske målinger i tillegg.
 
I fase 1 (fra 2016) anbefales det at realise
r ingen av responssenterløsninger for 
trygghets skapende teknologier ikke skjer  
i form av en nasjonal løsning. Dette 
 begrunnes i  kommunenes ulike behov  
i de nærmeste årene. 

De har forskjellig tilnærming til tjeneste   
inno vasjon, de har ulik takt i forhold 
til  gjeldende kontrakter og behov for 
 nyanskaffelser, de har forskjellige måter å 
utøve tjenesten på og de har forskjellige 
fagsystemer/EPJ. Rask  realisering krever 
også at gjeldende lovverk kan benyttes og 
 eksisterende løsninger kan benyttes.

Det anbefales at realiseringene følger de 
nasjonale arkitekturanbefalingene best mulig. 
Dette vil sikre mest mulig harmoniserte 
anskaffelsesspesifikasjoner og et mest mulig 
enhetlig marked.
 

NÅR 
kan vi ta i bruk nasjonale felleskomponenter?

2016 2025
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over omstillings

arbeidet

Spredning av  
utprøvde  teknologier 

og standarder



Det anbefales at kommuner samarbeider om 
realisering i størst mulig grad for å oppnå 
lavere kostnader og at de arbeider for en 
større grad av standardisering/felles helse og 
omsorgstjenestene på tvers av kommunene. 
Dette vil drive utviklingen mot et mer kon
solidert bærekraftig marked.
 
Fase 2: En foreløpig vurdering peker i retning 
av at datalager for medisinske målinger bør 
realiseres i nasjonal regi på grunn av behovet 
for enkel tilgang til rådata fra forskjellige 
applikasjoner hos forskjellige aktører, behovet 
for å tilpasse seg ny teknologi og nye stand
arder og den nasjonale eHelse arkitekturen 
fremover. Dette må imidlertid vurderes mer i 
detalj i løpet av 2016 basert på erfaringer fra 
piloter, juridiske vurderinger og overordnede 
strategier for eHelseområdet i Norge (inklud
ert «en innbygger en journal»).

 Hva kan vi gjøre allerede nå?
I henhold til tidligere omtalt gevinstrealiser
ingsrapport, kan kommunene allerede nå 
legge sine planer for implementering av elås, 
lokaliseringsteknologi og medisindispens
ere. Nytteeffekten av disse vil ikke avhenge 
nevneverdig av en ferdig implementert 
nasjonal infrastruktur basert på referan
searkitekturen.  Vi anbefaler også at arbeidet 
med trygghetsalarmer går sin gang, men da 
med forbehold om at man bruker SCAIP som 
kommunikasjonsstandard. Det vil forenkle 
utvidelser av funksjonalitet i neste runde.
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HVEM  
har nytte av velferdsteknologi

  Helsevesenet og innbyggerne har felles 
interesse av mest mulig hjemmebasert 
 behandling. Vi er alle tjent med like god eller 
bedre pleie og omsorg i våre egne, nære 
omgivelser.

Teknologiutviklingen gjør at vi alltid kan 
være på nett hjemmefra med våre velferds
teknologiske hjelpemidler,  uansett hva  
som feiler oss. 

Vi ønsker å legge opp til at dine teknologiske 
hjelpemidler hjemme skal tilrettelegges for 
dette; når du selv ønsker det. For at du skal 
komme på nett med «ditt personlige helsen
ett», kreves det at alle teknologiske kompo
nenter snakker «samme språk». 

Dette språket som nå er tilgjengelig og klar 
til å tas i bruk, er standardisert i Nasjonalt 
program for velferdsteknologi. 

Målet er at alle som kommuniserer og 
sam handler skal være sikre på at velferds
teknologien som tas i bruk  ivaretar de stand
arder for informasjons overføring som kreves. 

Innbygger Tjeneste Infrastruktur
for tjeneste Spesialist

Kommune

Fastlege

Velferds
teknologi 6
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HVORFOR  
felles standard?

  Målet med introduksjonen av standarder 
er å bidra til økt kunnskap om  forutsetninger 
som må være på plass før kommunen tar i 
bruk velferdsteknologiløsninger. 

En forutsetning for å lykkes med  innføringen 
av velferdsteknologi er at det foreligger en 
arkitektur og en nasjonal infrastruktur som 
effektivt og trygt utnytter mulighetene i ny 
teknologi. 

Innføringen av velferdsteknologi vil være 
enklere    når felles grensesnitt (standarder og 
arkitektur) er etablert mot kompliserte IT
systemer. Dette innebærer riktig bruk av en 
felles referansearkitektur og felles nasjo nale 
standarder, og er et premiss for effektiv digital 
samhandling med andre  aktører i og utenfor 
kommunal tjeneste. Dette gjør det også mulig å 
bruke hyllevareteknologi, og senker barrierene    
og øker fleksibiliteten for videreutvikling av 
helse og omsorgs tjenestene i kommunen.

Forutsetningen er at kommunen gjennom 
bruk av tjenestedesign kartlegger behov og 
arbeids prosesser som må inngå i helse og 
omsorgstjenesten. Utvikling og innføring av 
tjenester som benytter velferdsteknologi er 
beskrevet i egne retningslinjer og metode
verk i for eksempel «Samveis»modellen og 
Veikart for tjenesteinnovasjon.  
(www.ks.no/samveis).
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HVA  
må standardiseres?

  Krav til standardisering er nødvendig 
i grensesnittene mellom systemer og 
 organisasjoner. Det er viktig å standardisere 
 innholdsformater slik at forskjellige  systemer 
og helsepersonell tolker data på  
samme måte.

Teknologien i ditt og mitt personlige helse
nett må «snakke samme språk med resten av 
verden». Dette gjelder blant annet:
•  Det som skjer hjemme hos hver av oss 

(målinger, alarmer mm)
•  Det som skjer når vi deler våre helsedata 

med de vi har gitt myndighet til å hjelpe oss 
(responssenter f.eks.)

•  Det som skjer når vi lagrer og finner igjen 
våre egne helsedata over nettet, uansett  
tid og sted
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Enhet
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MOT ANDRE SYSTEMER
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HVILKE  
standarder er valgt?  

  Velferdsteknologiprogrammet har utviklet 
en referansearkitektur for velferdsteknologi 
som baserer seg på Continua. Formålet med 
en referanse arkitektur er å sette rammen for 
utvikling av velferdsteknologiske tjenester. 

Referansearkitekturen skal sørge for at sam
handlingen fungerer gjennom behandlings
forløpet og at alle aktører skal ha tilgang til 
relevant informasjon.  Arkitekturen er konsen
trert om velferdsteknologiske data og er ikke 
en generell arkitektur for helse og omsorgs
data, og bør derfor også sees i sammenheng 
med andre initiativer for informasjonsdeling 
i helsesektoren, som for eksempel «En inn
bygger, én journal».

En ferdig testet arkitektur planlegges å 
foreligge i 2017. Arkitekturen skal beskrive 
en overordnet logisk struktur og et felles 
 begrepsapparat, hvordan rammeverket skal 
anvendes og hvilke komponenter som bør 

være nasjonale felleskomponenter. Den  
skal også gi rammer for leverandørenes 
produktutvikling og tilpasning til velferds
teknologiske prosjekter i offentlig regi. 
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Continua og trygghetsteknologi
Sensorer og utstyr i hjemmet kan med for
del være Continuasertifisert, men i første 
omgang er det ikke foreslått at det stilles 
strenge krav til dette. Selv om anbefalingen 
av  Continua som rammeverk for velferds
teknologiske løsninger i norske kommuner 
står fast, er det konstatert at rammeverket for 
standardisering  ikke dekker all funksjonalitet 
som er påkrevet ved implementasjon av 
trygghets alarmer og tilhørende responssenter. 
Spesielt er taleforbindelser, satellittbasert 
 posisjon og alarmknapper ikke godt nok 
støttet. 

I arbeidet med en referansearkitektur for 
velferdsteknologi anbefales den svenske stand
arden SCAIP, som skal tilfredsstille nødvendige 
funksjonskrav ved etablering av digitale trygg
hetsalarmer.  

Dynamisk og oppdatert informasjon som 
er lagret på helsevesenets servere, vil være 
 tilgjengelig for applikasjoner gjennom 
standardi serte grensesnitt. Journalverdig infor
masjon kan også lagres permanent i dokument
lagringssystem ved bruk av en egen dokument
standard. På denne måten kan andre deler 
av helsetjenesten få oversikt over og tilgang 
til  relevant informasjon for senere pasient
behandling og oppfølging av innbyggeren.
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HVORDAN  
etablere gode løsninger?  

  Når en tjeneste i kommunen har besluttet 
at den vil levere helse eller omsorgs tjenester 
til brukere, som baserer seg på bruk av vel
ferdsteknologi, forutsetter det at  kommunen 
gjennom føre viktige og nød vendige  aktiviteter. 
Kritiske aktiviteter er  etablering av kostnads  
og modenhets analyser, gevinst kartlegging og 
realiseringsplaner, arbeid med brukerreiser og 
arbeidsprosesskartlegging.  Prosessbeskrivelse
ne og metodikken som beskrives i Veikart for 
tjeneste innovasjon som programmet (ved KS) 
har utviklet, er anbefalte verktøy. 

Først når kommunen har gjennomført disse 
innledende aktivitetene og det er fattet vedtak 
om etablering av velferdsteknologitjenesten, 
starter arbeidet med å utvikle innholdet i den 
kravspesifikasjonen som kommunen legger til 
grunn for anskaffelsen. Kravspesifikasjonen 
består både av funksjonelle, tekniske, adminis
trative og avtale og forvaltningstekniske krav. 

Referansearkitekturen og de   
standarder vi anbefaler er viktige for 
kommuner som vil: 
1. sikre seg at de løsningene som 
 leverandøren skal tilby faktisk håndterer 
 kommunens behov for informasjons flyt

2. at løsningene skal være laget slik at 
 kommunen kan koble til eller bytte ut bruker
utstyr (trygghetsalarmer, blodtrykksmålere 
mm.) ved behov  
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En enkel prosessbeskrivelse  
kan for   eksempel være:

1. Bruk Veikart for tjenesteinnovasjon for å få 
en god beskrivelse av  tjenestedesign og pros
esser for utvikling av nye tjenester. 
  
2. Utarbeid kravspesifikasjon for anbud med 
hensyn på administrative, funksjonelle og 
tekniske krav, i tillegg til forvaltingskrav. 
 Samspillet mellom kommunen og leveran
dørene er viktig. Leverandørutviklings
programmet tilbyr veiledning. Maler ligger  
i Veikartet.

3. Last ned anbefalte standarder, profiler og 
veiledere for implementering, særlig når det 
gjelder Standarder som må ivaretas for bruk i 
anbudsdokumenter.

Trygghetsalarmer:
Et skifte fra analoge til digitale trygghets
alarmer vil gi godt utgangspunkt for bruk av 
nye velferdsteknologiske løsninger i helse og 
omsorgssektoren. Dette skiftet  er allerede 
godt i gang i flere kommuner, og Direktoratet 
for eHelse vil i løpet av 2016 komme med 
mer detaljerte spesifikasjonsanbefalinger 
knyttet til utstyr, kommunikasjon og respons
senter for trygghetsskapende løsninger.
 
Gevinstrealisering på anbefalte  
teknologiområder:
I tillegg til anbefalingen om overgang til digi
tale trygghetsalarmer, har Helsedirektoratet 
nå publisert sin første oversikt over teknologi
områder med rask vei til gevinstrealisering i 
de fleste kommuner. Fremhevede teknologi
områdene er elektroniske dørlåser, elektro
nisk medisineringsstøtte og varslings og 
lokaliseringsteknologi. Disse anbefalingene er 
basert på erfaringene fra 34 pilotkommuner i 
velferds teknologiprogrammet.
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HVOR  
kan du få mer informasjon?  

  Nasjonalt program for velferdsteknologi  
har etablert en informasjonstjeneste for 
brukere av referansearkitekturen og de 
standarder som gjelder. Alle innkjøpere og 
leverandører og de som skal være med på 
å innføre og ta i bruk velferdsteknologi i 
kommunens helse og omsorgstjenester til 
inn byggere, kan henvende seg hit.  

Informasjonstjenesten distribuerer  informasjon 
og svarer på spørsmål knyttet til tekniske 
spesifikasjoner. Tjenesten vil også publisere 
nyhetsbrev, innsikt og nyheter om de grense
snitt og felleskomponenter som anbefales av 
Helsedirektoratet.

Leverandørutviklingsprogrammet skal 
veilede kommunene i bruk av innovative 
anskaffelser, som virkemiddel for dialog og 
læring med lokalt næringsliv. Uten en tett 
medvirkning fra næringslivet, blir velferds
teknologien lett en papirtiger uten praktisk 
implementering. 

Anbefalinger, retningslinjer, faktaark om 
standarder og spesifikasjoner, utvikles og 
legges ut som egne dokumenter og publiseres 
separat. I tillegg vil informasjon, nyheter og 
erfaringer fra Nasjonalt velferdsteknologi
program og pilotkommuner publiseres og  
er være tilgjengelig via www.eHelse.no
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Kontaktinformasjon for 
 informasjonstjenesten
Kontaktperson: Bjarte Frøyland
Kontaktinformasjon: 
referansearkitektur@ehelse.no
www.ehelse.no/velferdsteknologi



Helsedirektoratet er gitt ansvar for gjennomføring av fem nasjonale 
satsinger innen velferdsteknologiområdet. Disse nasjonale  satsningene 
kaller vi samlet for  Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Arbeidet med 
 standarder og referansearkitektur for velferdsteknologi  inngår i dette 
programmet og gjennomføres i samarbeid med:

Oppdrags og kontaktinformasjon 

Brosjyren er utgitt av 
Direktoratet for ehelse


