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1. Innledning 
Fremtidens omsorgsutfordringer skisseres blant annet som flere brukere og mindre tilgang på 
kvalifisert personell.  Bruk av velferdsteknologi vil være en av hovedstrategiene for å møte 
disse utfordringene.  Riktig bruk av velferdsteknologi gir mange muligheter og her et stort 
potensial for gode resultater både for brukere, ansatte og administrasjon.  Velferdsteknologi vil 
kunne gi brukerne økt livskvalitet og samtidig modernisere kommunens tjenester gjennom økt 
effektivitet og bedre ressursutnyttelse.  Velferdsteknologi vil også bidra til å utsette eller 
redusere den enkeltes behov for personbaserte tjenester fra kommunen og ivareta faglig 
kvalitet i tjenesteytingen. 
 
Et av hovedmålene er at ved hjelp av velferdsteknologiske løsninger skal innbyggerne i 
Sandnes kommune oppleve trygghet og større egenmestring i sin hverdag der de bor.  
 
Strategi for velferdsteknologi er utviklet for å beskrive hvordan kommunen skal innrette seg 
etter nasjonale strategier og mål samt hva kommunen skal satse på til beste for innbyggerne.  
Strategien er utarbeidet for tjenesteområdet Levekår i Sandnes kommune, med hovedvekt på 
helse -og omsorgstjenester.  I kommunens helse- og omsorgstjenester er 54 % av 
tjenestemottakerne under 67 år.  Det er derfor viktig å finne gode løsninger som passer ulike 
aldersgrupper og funksjonsnivåer. 
 
Strategien skal vise hvordan vi skal nå mål og skape økt forståelse blant innbyggere, 
medarbeidere og folkevalgte for hvordan Sandnes kommune jobber med velferdsteknologi og 
videreutvikling av kommunale pleie og omsorgstjenester.  
 

1.1 Formål 
Hensikten med strategien er å systematisere og konkretisere kommunens arbeid og tiltak 
innen velferdsteknologi i tjenesteområdet Levekår.  I arbeidet med velferdsteknologiske 
løsninger er det viktig å starte med brukers behov før man finner løsningen: 

Behov    Løsning 

De som har lykkes med velferdsteknologi har startet fra et ikke-teknisk ståsted og tatt 
utgangspunkt i ønske om å forbedre tilbudet til en brukergruppe, basert på en forståelse av 
brukers ønsker og behov.   
 
Fremtidig utfordringer med å sikre nok tilgjengelig personell og ressurser, fremmer behov for å 
utvikle nye måter å yte tjenestene på.  Kommunen må jobbe for en bærekraftig utvikling innen 
tjenesteområdene og kunne yte den nødvendige hjelp som skal sikre innbyggernes velferd. 
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Det er en rask teknologisk utvikling innen velferdsteknologi området.  Utviklingen gjør det 
utfordrende å utarbeide langsiktig plan for tiltak og implementering. Strategien skal synliggjør 
prinsipper for kommunens arbeid med velferdsteknologi for å sikre en bærekraftig utvikling. 
 
1.2 Planprosess 
Etter mandat av Kommunaldirektøren er det utarbeidet en strategi for velferdsteknologi.  For å 
sikre bredde og brukerinvolvering har representanter fra enhetene i Levekår og brukerrådene 
vært invitert til dialog og kartlegging av behov og kompetanse på området. Enhetene i 
Levekår samt Eiendom ble invitert til å gi innspill til strategien.  
 
Representanter fra Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har gitt sine 
innspill og kommet med verdifulle vurderinger fra et brukerperspektiv.  Dette gir en reell 
påvirkningsmulighet i utformingen av strategien, belyser hvilke behov som man ønsker å finne 
en løsning på, og som kan lette senere implementering. 
 
Rådgivere i fagstab levekår har sammenfattet innspillene og utarbeidet strategien. 

2. Føringer for strategien og overordnet mål 

2.1 Hovedmål 
Strategiens hovedmål er: 
Ved hjelp av velferdsteknologiske løsninger skal brukere oppleve trygghet og større 
egenmestring i sin hverdag der de bor.  
 
Innbyggerne skal oppleve tjenestene de mottar som fleksible, med stor grad av 
brukermedvirkning. 
 
Bruk av velferdsteknologi skal gi bedre ressursutnyttelse i fagutøvelse og forvaltning. 

2.2 Definisjoner 
Hva er velferdsteknologi  
Strategien legger til grunn NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg sin definisjon av velferdsteknologi: 
 
«Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, 
sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne 
til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt 
funksjonsevne. 
Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å 
forbedre  
tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger 
kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon.» 
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Velferdsteknologi deles inn i fire hovedområder:  
 
Trygghets- og sikkerhetsteknologi kan bidra til at brukere opplever trygghet og mestring. 
Eksempler kan være trygghetsalarm, som de fleste kommuner benytter i dag, falldetektorer 
samt boligalarmer for brann, innbrudd og vannlekkasje.  
 
Kompensasjons- og velværeteknologi kan være tekniske hjelpemidler som f.eks. elektriske 
rullestoler og omgivelseskontroll. Ny teknologi kan være robotassistanse, spillteknologi og 
klimakontroll (lys, varme, ventilasjon).  
 
Teknologi for sosial kontakt kan gjøre det lettere å komme i kontakt med andre, for 
eksempel via videokommunikasjon.  
 
Teknologi for behandling og pleie kan omfatte kommunikasjonsutstyr med helsepersonell, 
elektroniske meldingssystemer og behandlingsutstyr.  
 
Bruk av velferdsteknologi medfører overføring av informasjon og må derfor sees i sammenheng 
med informasjonsteknologi (IKT) i helse- og kommuneforvaltningen. 

2.3 Nasjonale føringer 
Faglig sett1 fremheves en mulig sammenheng mellom tre faktorer, fall, ensomhet og kognitiv 
svikt. Dette er særlig utsatt for den eldre befolkning og er dermed blitt et satsingsområde 
innen forebyggende tiltak. Utover dette er det nødvendig å se på tiltak for hele 
befolkningsgruppen uavhengig av alder og diagnose med tanke på økt brukermedvirkning og 
selvstendighet.  Selv om kunnskapsgrunnlaget er begrenset, kan trolig velferdsteknologiske 
løsninger bidra på flere områder for økt mestring, trygghet og sosial deltakelse.  

2.3.1 Nasjonalt program for velferdsteknologi 
Som oppfølging av St.meld. 29.  Morgendagens omsorg (2013) ble det i 2014 etablert et 
nasjonalt teknologiprogram som en del av Omsorgsplan 2020.  Hovedmålsettingen er at 
velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenesten innen 2020.  
Helsedirektoratet har hovedansvaret for programmet. 
 
Etter en åpen søknadsrunde er ti prosjekter med 32 deltakerkommuner valgt ut til å være med i 
Velferdsteknologiprogrammet.  Disse skal gjennomføre tjenesteinnovasjoner og prøve ut ulike 
teknologiske løsninger. Sandnes ble ikke valgt ut i første søknadsrunde. 

2.3.2 Standardisering av velferdsteknologiske løsninger 
Helsedirektoratet har etter oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD) i 2014 foretatt 
en vurdering av eksisterende standarder og rammeverk på velferdsteknologiområdet. I 
Helsedirektoratets rapport IS-2200 Anbefaling på valg av standarder/rammeverk for 
velferdsteknologi gis det anbefaling om å ta i bruk et eksisterende internasjonalt rammeverk for 
å sikre felles standard og arkitektur for velferdsteknologiske løsninger og videre utvikling 

1 NOU 2011:11 og fagrapport om velferdsteknologi utarbeidet av Helsedirektoratet 
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innenfor området. Det legges vekt på at utvikling og implementering av velferdsteknologi skal 
bygge på internasjonale standarder.  

2.4 Lokale føringer 
Sandnes – i sentrum for framtiden er den posisjonen vi ønsker og det vi strekker oss etter. 
De tre verdiene knyttet til visjonen: Romslig, modig og sunn, er de kvaliteter som skal være 
med å gi utviklingen farge og retning, og prege vår ferd mot framtiden. 
 
Høringsutkastet til kommuneplan for Sandnes kommune 2015-20130 legger føringer for 
utvikling av velferdsteknologi gjennom følgende mål: 
 
1. Sandnes vil være et samfunn med gode og likeverdige livsvilkår for alle 
Herunder er det blant annet nevnt følgende tiltak: 

• Sandnes kommune vil satse på universell utforming som en strategi for å utvikle en by 
der hele befolkningen skal ha likestilte muligheter for livsutfoldelse og 
samfunnsdeltakelse 

• Legge til rette gode skoler og barnehager for alle 
• Bidra til at eldre kan bo i egen bolig lengst mulig 
• Legge til rette for en aktiv og deltakende livsstil for eldre 
• Legge til rette for at eldre kan benytte og utføre tjenester på internett 

 
2. Sandnes vil være i forkant med løsningsalternativer 
Herunder er det blant annet nevnt følgende tiltak: 

• Eldreomsorgen skal kjennetegnes av forebygging, hverdagsrehabilitering og bruk av ny 
teknologi som innsatsområder for at flere kan bo hjemme lengre. 

 
3. Sandnes vil være langsiktig og bruke ressursene fleksibelt:’ 
Herunder er det blant annet nevnt følgende tiltak: 

• Offentlige bygg og anlegg skal romme flere funksjoner rettet mot ulike brukergrupper 
gjennom: 

o Samlokalisering av tjenestetilbud 
o Universell utforming 
o Tverrfaglig og langsiktig planlegging av tjenestetilbud og behov 

 
I Omsorgsplanen for Sandnes kommune 2012-2030 nevnes flere tiltak som en forventer vil 
kunne bedre omsorgen for hjemmeboende personer med demens, herunder tekniske 
hjelpemidler.  I tillegg nevnes det også her morgendagens trygghetsalarmer. 

3 Hovedutfordringer og strategier 
Før innføring av nye teknologiske løsninger er det nødvendig å vurdere behov og gevinst.  
Vellykket implementering av nye løsninger hos brukere og ansatte krever god planlegging og 
opplæring og økonomien må være sikret også etter pilotfasen.  
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KS har utarbeidet et veikart for velferdsteknologi som beskriver kritiske suksessfaktorer for å 
lykkes med innføring. 

3.1 Samhandling 
Utvikling av velferdsteknologiske løsninger har til nå båret preg av enkeltprosjekter, og det har 
vært lite samhandling med andre aktører. 
 
Strategi 
Sandnes kommune skal bidra og støtte opp om forskning og utvikling av velferdsteknologi 
gjennom aktiv samhandling med ulike aktører. 

3.2 Planlegging av nye bygg 
Helsedirektoratet understreker at velferdsteknologiske løsninger må bygge på prinsipper for 
universell utforming. 
 
Det må tilrettelegges for både dagens og framtidens muligheter innen velferdsteknologi ved 
planlegging av nye bygg.   Brukergruppens behov for velferdsteknologi må identifiseres.   Målet 
er at velferdsteknologi skal gi en bedre hverdag både for beboere, pårørende og ansatte. 
 
Alle boliger bør tilrettelegges slik at teknologi kan benyttes i fremtiden med mulighet for 
tilkobling av sensorer etter brukers behov, nett tilganger osv.  Erfaring har vist at det er en 
utfordring/ekstrakostnad å implementere nye løsninger i eksisterende bygg. 
 
Eksempler på ulike teknologiske løsninger kan være hjelpemidler for lys og varmestyring, 
fjernbetjening av gardiner, moderne baderomsløsninger, døråpnere, kommunikasjonsutstyr 
eller trådløse nett med mer. 
 
Strategier 
Velferdsteknologiske løsninger skal være en del av vurderingen ved planlegging av alle nye 
bygg. 
 
Fagenhetene må være tydelige i behovsbeskrivelsene så tidlig som mulig i 
planleggingsprosessen slik at utformingen også omfatter velferdsteknologiske løsninger. 

3.3 «Pilotsyke» 
Til nå har utviklingen av velferdsteknologi i kommunene fortrinnsvis vært organisert som 
pilotprosjekter med tilhørende prosjektmidler. 
 
Det er fra flere hold kommet signaler om at prosjekter innen velferdsteknologi ofte stanser opp 
når prosjektmidlene tar slutt, eller når aktuelle ressurspersoner går over i andre jobber.  
 
Strategier 
Det må foretas en behovsanalyse i forkant av oppstart av prosjekt, slik at man kan finne en 
løsning som dekker behovet.  
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Alle prosjekter innenfor dette området må ha en tydelig forankring før prosjektet går over i en 
driftsfase. 

3.4 Finansiering 
Det er behov for klare linjer når det gjelder hvilke hjelpemidler bruker selv skal anskaffe, hvilke 
kommunen skal finansiere som del av helse- og omsorgstjenester og hva som dekkes av 
folketrygden. Formålet med utstyret vil avgjøre om produktet er et kommunalt ansvar eller om 
det kan tilstås med hjemmel i folketrygdloven.  Det utstyret som kommunen velger å benytte 
som en del av sitt tjenestetilbud kan det kreves egenbetaling for.  
 
Strategier 
Der det er aktuelt bør det søkes om statlige tilskudd og aktuelle prosjektmidler.  
 
Kostnader på nye produkter skal alltid vurderes opp mot nytteverdien av produktet og hvilket 
behov produktet skal dekke. 
 
I de enkelte prosjekt og anskaffelser: Avklare hva som skal finansieres privat og hva skal 
håndteres som hjelpemidler som kommunene og/eller NAV bør være ansvarlige for.  

3.5 Innovative anskaffelser 
Ifølge nasjonalt program for leverandørutvikling krever innovative offentlige anskaffelser 
tettere samhandling mellom leverandører og kunder enn tradisjonelle anskaffelser. Dialog 
mellom markedet, brukere og andre fagmiljøer gir bedre informasjon om alternative 
muligheter. En suksessfaktor her er å mobilisere bransjenettverk og fagmiljøer slik at 
leverandørene blir utfordret til å komme med kreative løsninger på kravene fra den offentlige 
kunden. 
 
Regelverket om offentlige anskaffelser er ikke til hinder for kontakt med markedet så lenge 
hensynet til konkurranse og likebehandling ivaretas. 
 
Strategier 
Bruk av innovative anskaffelser skal vurderes ved anskaffelse av velferdsteknologiske 
løsninger. 

3.6 Standardisering 
Fagrapporten Velferdsteknologi (2012) påpeker behov for standarder på følgende områder: 
Regelverk, grensesnitt mot bruker, terminologi, formater på innhold, arkitektur, sikkerhet og 
kommunikasjon. Helsedirektoratet skal gi nærmere anbefalinger om krav til dette i løpet av 
2015. Nasjonal referansearkitektur planlegges å være på plass i 2017. 
 
Standardiseringen er under utvikling og er en prosess som vil ta tid før alle leverandører og 
produkter innehar de nødvendige sertifiseringer. 
 
Strategier 
Kommunen skal følge med på nasjonale føringer som kommer i løpet av perioden og forsøke å 
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tilpasse løsningene etter gitte anbefalinger. 
 
Ved nyanskaffelser av velferdsteknologiske løsninger: 
Stille krav om at løsningene er i tråd med anbefalte standarder og produktene har de 
nødvendige sertifiseringer, eller er i prosess med å tilrettelegge for slik godkjenning. 

3.7 Kompetanseutvikling  
Det er viktig at utformingen av teknologiske løsninger er basert på de behov og utfordringer 
som foreligger. Kommunen må derfor ha kompetanse på anskaffelse av velferdsteknologi, delta 
aktivt i utformingen og stille krav til teknologien.  
 
Ansatte må ha enkel tilgang til oppdatert fagstoff ved hjelp av elektroniske løsninger og 
systemer.  IKT må bli en naturlig del av den enkelte ansattes kompetanseheving og E-
læringsprogrammer bør tas i bruk i større grad.  
 
Det kreves kompetanse for å foreslå riktige tiltak som skal følges opp. Om man skal bistå  
den enkelte bruker til å ta i bruk ny teknologi, kreves det kompetanse, tid til individuell 
vurdering av behov og oppfølging for å sikre at velferdsteknologien fungerer. 
 
Strategier 
Kompetanseheving innen velferdsteknologi skal innarbeides som en del av hver enhets 
kompetanseplan. 

3.8 Informasjonssikkerhet 
Ved bruk av velferdsteknologi, som skal bidra til trygghet, selvstendighet og aktivitet for 
brukere, vil behovet for sikker drift øke. Det er nødvendig å vite at teknologien faktisk virker til 
enhver tid og at alarmer og kommunikasjon ivaretas på en sikker måte.  
 
For å kunne tilby sømløse, trygge tekniske løsninger innenfor området velferdsteknologi, må 
Levekår samarbeide tett med IT enheten i Sandnes kommune. 
 
Norm for informasjonssikkerhet (Normen) har som formål å bidra til tilfredsstillende 
informasjonssikkerhet i helsesektoren og er basert på personvern og helselovgivningens krav 
til å etablere tilfredsstillende informasjonssikkerhet for systemer som inneholder helse- og 
personopplysninger.  
 
Sandnes kommunes informasjonssikkerhet og sikkerhetsrutiner skal tilfredsstille lover, 
forskrifter og Datatilsynets krav.  I tillegg til rettsgrunnlag må all behandling være i samsvar 
med kravene etter gjeldende personvernlovgivning, og herunder oppfylle kravene til 
tilfredsstillende informasjonssikkerhet. 
 
Strategier 
IT enheten skal involveres tidlig i prosessen ved vurdering av nye teknologiske løsninger.  
Alle IKT løsninger som vurderes anskaffet, må i henhold til Sandnes kommunes digitale 
strategi meldes til IKT-råd for vurdering. 
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Tverrfaglige ROS analyser skal utføres, både som en del av anskaffelsesprosessen og i 
evalueringsfasen. 

3.9 Etiske vurderinger 
Brukernes integritet og verdighet skal ha høy prioritet ved utarbeidelse av velferdsteknologiske 
løsninger og tiltak.  
 
Ettersom velferdsteknologi blir en del av kommunens tjenestetilbud skal tjenesten være basert 
på den enkeltes individuelle behov for hjelp, og være et frivillig tilbud – basert på informert 
samtykke fra den enkelte og gjeldende lovverk.  Informert samtykke betyr at bruker må få 
tilstrekkelig informasjon og forstått hvilke konsekvenser dette har.  
 
Nye bestemmelser for bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi trådte i kraft 1. september 
2013. Lov om pasient og brukerrettigheter gir nå kommunen hjemmel for å fatte vedtak om 
bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi overfor personer uten samtykkekompetanse. 
Lovteksten legger vekt på at tiltak skal være nødvendig for å hindre eller begrense risiko for 
skade på brukeren og skal være i brukerens interesse. 
 
Strategier 
Etiske betraktninger sett i sammenheng med brukerbehov, samtykkekompetanse og nytte 
skal alltid ligge til grunn før valg om velferdsteknologi.  Elementer som blant annet bør inngå 
i vurderingen knyttet opp mot etisk forsvarlighet er: 

• Grad av frihetsinnskrenkning 
• Grad av ubehag eller belastning tiltaket medfører for pasient/bruker 
• Tiltakets varighet 
• Hvilken situasjon tiltaket benyttes i 
• Hvor nødvendig er tiltaket for å oppnå formålet. 

4. Eksisterende velferdsteknologi 
Enhetene i Levekår har i ulik grad og på ulikt nivå tatt i bruk velferdsteknologi for å løse ulike 
behov og utfordringer. Det arbeides med å videreutvikle eksisterende løsninger samt utvikle 
nye. 

4.1 Trygghets- og sikkerhetsteknologi kan bidra til at brukere opplever trygghet og 
mestring. Eksempler kan være trygghetsalarm, som de fleste kommuner benytter i dag, 
falldetektorer samt boligalarmer for brann, innbrudd og vannlekkasje.  
 
Eksisterende tiltak 
Trygghetsalarm 
Kommunen håndterer i dag ca 700 alarmer i private hjem. 
 
Varslingssystem i sykehjem 
I bo- og aktivitetssentrene er det installert varslingssystem slik at beboere og pårørende kan få 
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kontakt med ansatte ved behov, eller ved behov for akutt varsling mellom ulike ansatte. 
 
helse@hjemme  
Prosjektet KOLS kofferten har gått inn i en ny fase, og heter nå helse@hjemme.   Dette er 
utstyr som utplasseres i en periode hos pasienter med KOLS. Brukere i Sandnes har hatt god 
hjelp av kofferten. Kommunene i Rogaland har fra høsten 2014 en representant fra 
kommunene inn i styringsgruppen, denne representanten kommer fra Sandnes kommune.   

4.2 Kompensasjons- og velværeteknologi kan være tekniske hjelpemidler som f.eks. 
elektriske rullestoler og omgivelseskontroll. Ny teknologi kan være robotassistanse, 
spillteknologi og klimakontroll (lys, varme, ventilasjon).  
 
Eksisterende tiltak 
Tekniske hjelpemidler 
I området Levekår er det allerede en stor mengde velferdsteknologi, både i brukeres hjem og i 
institusjoner.  Dette inkluderer tradisjonelle hjelpemidler som personløftere, toalett forhøyer, 
rullator og komfyrvakt etc. 
 
Spillteknologi 
Noen bo- og aktivitetssenter benytter nettbrett og spillkonsoll som en del av 
dagaktivitetstilbudet. 

4.3 Teknologi for sosial kontakt kan gjøre det lettere å komme i kontakt med andre, for 
eksempel via videokommunikasjon.  
 
Eksisterende tiltak 
Informasjonsskjermer i omsorg  
Det er på Rovik bo- og aktivitetssenter satt opp en informasjonsskjerm som gir verdifull 
informasjon til brukere både av sykehjemmet og dagsenteret, ansatte, besøkende og frivillige. 
 
Trådløst nett ved bo- og aktivitetssentrene 
Trådløst nett for brukere er installert ved ett bo -og aktivitetssenter per i dag. 
 
Prosjekt - Video for alle (VFA) 
Prosjekt i regi av Lyse med videokommunikasjon mellom tjenesteapparat og bruker : Sandnes 
kommune  skal være med i den første pilotgruppen.  
 
Pilotprosjektet starter høst 2014, omsorg sentrum og en bolig for unge funksjonshemmede er 
valgt ut til å delta i prosjektet. 

4.4 Teknologi for behandling og pleie kan omfatte kommunikasjonsutstyr med 
helsepersonell, elektroniske meldingssystemer og behandlingsutstyr.  
 
Eksisterende tiltak 
Det benyttes elektronisk pasientjournal (EPJ) for all dokumentasjon 
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Elektronisk samhandling mellom EPJ og spesialisthelsetjenesten/fastleger 
Det er en stadig utvikling på dette området, med nye samhandlingspartnere. 
 
Elektronisk prosedyreverktøy 
Verktøyet ble i 2013 tatt i bruk som en integrert del av den elektroniske pasientjournalen.  
Dette verktøyet kan også benyttes hjemme for alle ansatte innen Levekår i Sandnes kommune. 
 
Prosjekt - E-helse kartleggingsverktøy  
Sandnes kommune har siden høsten 2013 vært med i et OFU prosjekt i regi av firmaet 
Enforme.  Målet med prosjektet er å være med på å teste og videreutvikle et E-helse verktøy 
der innbyggerne skal kunne foreta kartlegging av egen livsstil, og få eventuelle anbefalinger 
om endring. 
 
DIAfot- prosjektet 
Prosjekt knyttet til bedre samhandling mellom sykehus og primærhelsetjeneste og finne 
alternative måter til å behandle og følge opp fotsår.  
 
Partnere i prosjektet: Stavanger Universitetssykehus HF, Helse Vest IKT, Sandnes Kommune 
og Stavanger kommune. 

5. Planlagte tiltak/prosjekter 

5.1 Trygghetspakke 
Det skal anskaffes nye trygghetsalarmer, med mulighet for utvidelse til «trygghetspakke».  De 
analoge trygghetsalarmene skal skiftes ut til digitale løsninger.  Dette gir utfordringer i forhold 
til bredbåndsdekningen at en ikke skal ha analoge løsninger i kombinasjon med digitale.  Det 
er vurdert som hensiktsmessig å legge om dagens organisering til en bemannet mottakssentral 
for alarmanrop og at denne tjenesten skal kjøpes eksternt.  I tillegg skal alarmutstyr leies – ikke 
eies av kommunen.  Omlegging planlegges til 2015. 
 
Det må etableres nye vilkår for tjenesten og rutiner for tildeling og organisering av 
mottaksfunksjon.  Etter etablering må det sees på videreutvikling av alarmen til å koble på 
flere funksjoner hos aktuelle brukere.  Det vurderes som hensiktsmessig å tilby røykvarsler 
som en standardpakke sammen med trygghetsalarmen til alle tjenestemottakerne. 

5.2 Nødnett 
Nasjonalt arbeides det med utbredelse av nødnettet. Nødnettet er et digitalt 
kommunikasjonsnett for nød- og beredskapstjenester i Norge. Det skal sikre effektiv og sikker 
kommunikasjon internt i nødetatene. På sikt er det skissert muligheter for de kommunale 
tjenestene å koble seg på dette nettet og om mulig få forbedret intern samhandling, deriblant 
opp mot håndtering av trygghetsalarmer og utrykning. Planen er at legevakten skal kobles opp 
til nødnettet i 2015. 
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5.3 Informasjonsskjermer 
Informasjonsskjermer skal installeres i samtlige institusjoner innen utgang av 2015. 

5.4 Trådløse nett 
Det skal i perioden etableres trådløse nett ved alle bo- og aktivitetssentrene og ved 
avlastningsboligen i Sandnes kommune. 

5.5 Bruk av nettbrett i hjemmetjenesten 
Det er et mål at hjemmetjenestene skal ha mulighet til å dokumentere i den elektroniske 
pasientjournalen via nettbrett.  Grunnet tekniske vansker har dette ikke blitt en realitet før i 
2014.   
Det planlegges nå oppstart i omsorg øst i høsten 2014, mens ordinær drift i alle omsorgsdistrikt 
planlegges i løpet av 2015. 
Fremtidig planer for dette verktøyet vil være avhengig av utvikling av programmet, men det 
kan tenkes at dette på sikt også kan brukes innen dokumentasjon på institusjoner, 
omsorgsboliger, samt saksbehandling. 

5.6 Prosjekter med Lyse 
Sandnes kommune er i dialog angående diverse pilotprosjekter innen området lys, 
varmestyring og dørlås som kan åpnes ved hjelp av nettbrett/smarttelefon. 

5.7 Delta på lokale/regionale og nasjonale arenaer for velferdsteknologi 
Det skal aktivt jobbes med å opprettholde og utvikle samarbeid innenfor dette området, som 
for eksempel med helseforetak, forskningsinstitusjoner og næringsliv. 
 
Kommunen skal i perioden delta i nettverk for kommunene i Sør-Rogaland og nasjonal klynge 
for velferdsteknologi bestående av næringsliv og offentlig sektor. 

5.8 Kompetanse 
Det skal etterstrebes at minst fem ansatte i Sandnes kommune skal delta på aktuelle 
tilgjengelige studier i strategiperioden. 

6. Forslag til fremtidige tiltak/prosjekter 
Kommunen ønsker å være fremtidsrettet og delta på både utvikling av ny teknologi og se på 
hvordan dagens oppgaver og behov kan løses på nye måter.  Der det er mulig vil det søkes om 
tilskudd og støtte til gjennomføring av prosjekter. Ressurskrevende tiltak søkes innarbeidet i 
økonomiplanen.  Aktuelle teknologiske løsninger meldes IKT rådet for vurdering i forkant av 
anskaffelse. 

6.1 Utvikling av GPS som en del av tjenestetilbudet  
Velferdsteknologien skal bidra til økt trygghet og mestring hos bruker slik at denne skal kunne 
bo lenger hjemme. 
 
Det er behov for å utvikle en tjenestemodell for GPS og etablere veiledere og beslutningsstøtte 
i tjenesten for å implementere GPS som et verktøy i fremtidig kommunal tjeneste. 
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Det vil også være viktig å styrke kommunens kompetanse til å vurdere GPS-basert teknologi 
brukt i lokalisering av personer med demens samt å prøve ut ulik GPS teknologi. 
 
Tiltak 
Det skal i 2015 etableres en tverrfaglig prosjektgruppe, som skal ha som mål å etablere GPS 
som en del av tjenestetilbudet. 

6.2 Vurdering av mobile trygghetsalarmer 
Helsedirektoratet anbefaler kommunene å gå fra analog til digital kommunikasjonsplattform 
når det gjelder trygghetsalarmer. Dette åpner opp for nye løsninger som kan gi brukere 
mulighet til å være mer mobile utenfor egen bolig. Slike løsninger gir en utfordring for 
kommunene med tanke på organisering og utrykning på alarmer.  

Tiltak 
Det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal se på behov for mobile alarmer og vurdere 
fordeler og ulemper med slike løsninger.  

6.3 Velferdsteknologi integrert i nytt avlastningssenter 
Det planlegges og etablering av nytt avlastningssenter.  I den forbindelse er det nødvendig på 
et tidlig stadium å vurdere behov for teknologiske løsninger som kan avhjelpe noen av dagens 
behov. 

Erfaringer fra dette prosjektet vil danne grunnlag for læring og videreføring til planlegging av 
fremtidige bygg. 

Tiltak 
Det skal nedsettes en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal kartlegge hvilke velferdsteknologiske 
løsninger som er tilgjengelige for brukergruppen av en prosjektert avlastningsbolig, dette 
arbeidet skal ferdigstilles innen slutten av 2015.  Denne arbeidsgruppen bør bestå av 
representanter fra avlastningstjenesten, fagstab levekår, IT, eiendom og brukerorganisasjoner. 

6.4 En mer fleksibel avlastningstjeneste 
Det har kommet et ønske fra avlastningstjenesten og brukere av tjenesten om å kunne lage en 
mer fleksibel tjeneste, der brukerne selv kan være med og medvirke når deres barn skal til 
avlastning.   
 
Tiltak 
Det skal nedsettes en arbeidsgruppe sammensatt av fagstab levekår, avlastningstjenesten, 
samordningsenheten og brukerrepresentanter som skal lage en oversikt over hva 
applikasjonen skal inneholde. Dette gjøres ved å innhente erfaringer fra andre kommuner og 
videreutvikle dagens elektroniske informasjon. Idefasen skal være ferdig innen utgangen av 
2016. 
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6.5 Samhandling med frivillige 
Det må legges til rette for større mulighet for fleksibilitet og valgfrihet ift oppsett og 
organisering for frivillig innsats. Teknologiske løsninger kan forenkle samhandling mellom 
frivillige og tjenestemottakerne. (Jfr strategi for frivillighet) 
 
Tiltak 
Levekår skal samarbeide med andre tjenesteområder for utvikle helhetlig og lett tilgjengelig 
informasjon om frivillighet.  Dette gjøres ved å innhente erfaringer fra andre kommuner og 
videreutvikle dagens elektroniske informasjon. 
 
Kommunen må se på mulighet for å utvikle eller teste ut en applikasjon som kan lette 
samhandling om frivillig innsats og aktuelle oppdrag. Det skal nedsettes en tverrfaglig 
arbeidsgruppe som skal lage en oversikt over hva en mulig applikasjon skal inneholde.  
Idefasen skal være ferdig innen utgangen av 2016. 

6.6 Vurdering av velferdsteknologi som hjelpemiddel innenfor rusarbeidet 
Personer med rusmiddelavhengighet har behov for å komme raskt i kontakt med 
tjenesteapparatet når de står i fare for tilbakefall.  Lyse og Ipark AS inviterer til samarbeid for å 
kartlegge mulighet for å igangsette et prosjekt og utvikle teknologisk hjelpemiddel til tidlig 
intervensjon og forebygging av tilbakefall.  
 
Tiltak 
Ipark AS og Lyse Smart søker høst 2014 om prosjektmidler til innovasjonsdialog for kartlegging 
av behov og mulige løsninger til forbedring av tilbud til rusmiddelavhengige.  Sandnes 
kommune er med som dialogpartner i prosjektsøknad til VRI Rogaland sammen med blant 
annet Helse Stavanger. 

6.7 Mulighetsrommet 
Sandnes kommune skal legge til rette for at befolkningen kjenner til, skaffer seg og benytter 
teknologi som kan redusere behovet for kommunale tjenester. 
 
Mulighetsrommet vil bli et hovedkontaktpunkt mot pleie- og omsorgstjenestene.  Her kan 
innbyggerne få informasjon og inspirasjon om hvordan de kan tilrettelegge for en god helse.  
Målgruppen er eldre, kronisk syke, personer med demens, mennesker med fysisk og psykisk 
funksjonsnedsettelse og pårørende.   Det vil gis informasjon om tjenester, hjelpemidler og 
velferdsteknologi på markedet som kan gjøre livet enklere for mange mennesker.  
 
Mulighetsrommet vil gjøre det enkelt for innbyggerne å finne frem til kvalitetssikret 
informasjon samlet på ett sted.  Det vil også være mulig å prøve ut en rekke løsninger i 
mulighetsrommet. Mulighetsrommet kan være et fysisk eller virtuelt rom. 
 
Tiltak 
Det skal skapes et dynamisk mulighetsrom gjennom samarbeid med næringsliv, 
forskningsinstitusjoner osv.  De ulike brukergruppenes behov skal danne grunnlag for 
samarbeidet. Idefasen av dette konseptet skal være ferdig innen utgangen av 2016. 
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6.8 Forebygging av fall samt opptrening og vedlikehold av fysisk funksjonsevne 
Blant personer over 65 år opplever hver tredje en fallepisode hvert år, og av dem som faller er 
halvparten utsatt for gjentatte fall.  Tiltak som trening, synskorreksjon og sikring i hjemmet er 
sentrale tiltak for å forebygge fall blant eldre.2 
 
Eksempler på løsninger som kan vurderes for å forebygge fall, er automatisk lysstyring som kan 
sikre god belysning uten at man må trykke på en bryter, eller andre velferdsteknologiske 
løsninger som kan bidra til opptrening og vedlikehold av fysisk funksjonsevne. 
 
Tiltak 
Sandnes kommune skal delta i aktuelle prosjekter. Per i dag er vi i dialog angående 
pilotprosjekter innen området lys og varmestyring.  
 
Det skal anskaffes hjelpemidler som kan stimulere til økt fysisk aktivitet.  

7. Evaluering 
Erfaringer fra utprøving i prosjektene vil danne grunnlag for forslag til tiltak som skal 
gjennomføres i drift. 
 
En statusrapport og oppdatering av tiltak vil bli presentert årlig.  
  

2 Velferdsteknologi – fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse -og omsorgstjenestene 2013 – 2030 

Strategi velferdsteknologi versjon 01 - 10.11.14   Side 17 av 18  

                                                      





Kilder 
 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 
Innovasjon i omsorg NOU 2011:11 
Meld.St. 23 (2012-2013).  Digital agenda for Norge – IKT for vekst og verdiskaping 
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Kommuneplan for Sandnes kommune 2015 – 2030.  Samfunnsdel- utvikling av samfunn og 
tjenester.  Høringsutkast datert 29.04.14 
Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012 – 2030 
http://www.ks.no/veikartforvelferdsteknologi/ 
http://www.datatilsynet.no/Sektor/Helse-og-omsorg/Velferdsteknologi/ 
http://helsedirektoratet.no/lover-regler/norm-for-
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