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HVORFOR? 

For mye argumentasjon 
knyttet til fremtidige  
ressurser????? 



SENTRALE FØRINGER UTFORDRER 

OFFENTLIG SEKTOR 

oppgaver kan løses på andre 

måter enn i dag 

At ressurser kan brukes på 

nye måter – og  

at vi kan bruke andre 

ressurser 
 

 

 



HVA ER VELFERDSTEKNOLOGI? 
 

• Teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, 

sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell 

aktivitet 

• 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  

• bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og 

kvalitet på tjenestetilbudet.  

• Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller 

forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon» 

(NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg) 

 





SAMFUNNSANSVAR! 

 

Løsningen på et behov  

må kunne gjenspeile 

 verden vi lever i. 



BRUDD PÅ 

MENNESKERETTIGHETENE 

 brudd på menneskerettighetene hver dag i 

forhold til mnsk med en funksjonsnedsettelse 

her i landet (systematiske brudd) 

 

 Tilrettelegging for inkludering; skole og fritid 

 

Handler om mestring, trygghet og frihet og... 

Minst mulig inngripen  



VELFERDSTEKNOLOGI 

 Be 

Frihet og mestring for den enkelte 

Bedre ressursutnyttelse Støtte til pårørende 

Bo hjemme lengst mulig 
Mestring 

http://gemini.no/2015/05/smartklokker-og-app-kan-lette-hverdagen-til-adhd-barn


4 INNDELINGER TEKNOLOGI  

(MEN OVERLAPPENDE) 

 



 



Diabeteskontroll 



SPØRSMÅL 

Diskuter med naboen i 3 minutter: 

Hvilke muligheter for økt mestring ser du ved 

bruk av teknologi? 

 Ser du noen negative sider ved bruk av 

teknologi? 

  

 

 



HVA HANDLER 

VELFERDSTEKNOLOGI OM? 

20 % teknologi 

80% endring av 

tjenester 

 

Tjenestedesign som 

metodikk 





DET MÅ VÆRE NOE FOR ALLE 

= Bærekraft 



FRA LØSNINGORIENTERING 

TIL BEHOVSORIENTERING 

Fra: 

 

BLT 



HVORFOR DET TAR TID? 



FLYTSKJEMA TILDELING 



LITT FORSKNING 



NASJONALT SENTER FOR E 

HELSEFORSKNING 2017 

 17 familier i Drammen 

 Fulgt over 1 uke til 1. år 

 10 ulike teknologier 

 Konklusjon: 

Velferdsteknologi kan gi økt selvstendighet i fritidsaktiviteter 

for barn og ungdommer med funksjonsnedsettelser. 



TEKNOLOGI GIR MESTRING OG 

SELVSTENDIGHET 

Teknologiene som er prøvd ut dekker fire 

områder: 

 

 Språk og kommunikasjonsteknologi 

 Teknologi til tid, planlegging og struktur 

 Lokaliseringsteknologi 

 Samhandlingsteknologi 

 



ØKT SELVSTENDIGHET 

 

  Velferdsteknologien har gitt barna og 

ungdommene bedre oversikt over tid og 

gjøremål, hjulpet dem til å utføre aktiviteter 

selv, bidratt til at de i større grad kunne 

være alene hjemme eller på andre arenaer, 

og styrket dere språklige ferdigheter.  



STYRKET SPRÅKFERDIGHETENE 

  «Han har begynt å sende meldinger til meg 

på telefonen. Det er ganske stort for oss. Det 

er som julaften! Det er ikke mange uker 

siden. Og det er sånn 'Wow', jeg trodde det 

ikke når jeg så det engang. Vi var stolte i 

flere dager, vet du. Jeg trodde ikke det kom 

fra han engang, og da hadde han sendt med 

et bilde samtidig. Jeg var så overrasket og 

sa: 'Var det fra deg? Var det fra deg?' Jeg har 

spart på den meldingen enda.»  



NORMALISERING 

Foreldrene opplevde at de gradvis kunne tørre 
å gi barna mer frihet, takket være 
teknologien. De uttrykte også at barna 
opplevde økt trygghet når de var alene. I 
tillegg bidro teknologien til en normalisering 
sammen med jevnaldrende, ved at barnet eller 
ungdommen hadde telefon slik som alle andre. 
Teknologien ble også springbrett til lek, 
underholdning og å lære nye ting. Noen lærte 
seg klokken, andre brukte Google, de laget 
album, lastet ned spill og laget spillelister – 
dermed fikk teknologien også nytteverdi utover 
å være et praktisk hjelpemiddel. 



 PÅ TVERS AV GRUPPER 

Teknologi er for alle, men den må tilpasses behovene til den enkelte 
Ingen grupper kan eksluderes fra muligheter som teknologien gir 


