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Styringsgruppa

5 norske og 4 svenske

Arbeidspakke 1 + 3, 
behovskartlegging, 

brukerinvolvering og 
tjenesteinnovasjon

Anne Gunvor Nystrøm og 

Per Hanning

Arbeidspakke 2, digitalt 
og fysiske visningsrom, 
innovative anskaffelser

Iver Sunnset og Marit Heiberg

Arbeidspakke 4, 
Kommunikasjon og 

markedsføring

Steinar Aasen og Linda Eklind

Arbeidspakke 5, 
prosjektledelse 

Marit Heiberg og Pia 
Adenmark

14 prosjektansvarlige

en ansvarlig kontaktperson fra 
hver partner



• Øke kunnskap om og implementering av velferdsteknologi

• Utvikle bedre samhandling med brukere og pårørende

• Etablere flere tjenester og ta i bruk flere produkter som styrker 
brukernes sjølhjulpenhet, hverdagsmestring og trygghet

• Fremme investeringer og innovasjon i nye produkter og 
tjenester 

• Skape mer fleksible og effektive helse- og omsorgstjenester og 
bedre samarbeid i tjenestekjeden

Hovedmål i SOL – Support quality of life



Velferdsteknologi (hjelpemidler påkoblet strøm) som kan gi brukere 
økt selvhjulpenhet/hverdagsmestring, trygghet og verdighet

Løsningene må også gi smartere arbeidsflyt for personalet og gi mer 
effektiv ressursbruk

Hva skal vi legge i velferdsteknologi?



Kinetic enhancement

AR lenses

Health logging Computers
Bio-
identification

eHelse i eksplosiv utvikling

Sensory enhancement

Communicative



Økonomi, helse og holdninger

• SOL motto: Bruke teknologi der teknologi kan brukes og hender der 
hender er helt nødvendig!

• Er det uetisk å snakke om å spare penger i helsesektoren? F.eks ved å 
ta i bruk teknologi? Roboter og automatisering – problem eller mulighet

• Høyverdig å fokusere på brukers egenmestring og økt livskvalitet, men 
farlig å fokusere på økonomisk besparelse for kommunen?

– som ved bruk av en multidose pilledispenser istedenfor mennesker 
som kjører en halvtime og er innom i 10 minutter?

– kreve at hjelpetrengende flytter til sentral leilighet og ikke fortsetter 
å bo i en fjerntliggende enebolig?

• Gevinstrealisering – Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet 
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1277/Andre%20gevinstrealiseringsrapport%20-
%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1277/Andre gevinstrealiseringsrapport - Nasjonalt velferdsteknologiprogram.pdf


• Endringsmotstand og risikoaversjon i tjenestene

– Brukerinvolvering – ta folk på alvor

– Faglige siloer innad i kommuner 

– Manglende vilje til å dele erfaringer, lære sammen

– For små fagmiljøer (for små kommuner….)

• Motstand mot åpenhet og deling også hos leverandører

– Særlig knyttet til funksjonelle digitale plattformer (systemene 
må snakke sammen i sanntid - pasientjournalsystemer)

• Mangel på kunnskap og etterspørsel både i tjenestene, hos 
brukere og hos innbyggere 

Hva har vi erfart?



Vil du vite mer om SOL?
marit@kunnskapsbyen.no
tel 92863622

mailto:marit@kunnskapsbyen.no

