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• Velferdsteknologi i Sentrum - Startet opp i 2013

• Samarbeidsprosjekt mellom bydelene Sagene, St.Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka og deres 

sektorsykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus

• Deltar i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram som styres av Helsedirektoratet/Direktoratet for e-hese i 

samarbeid med KS

• Prosjektet har testet ut bla. mobile trygghetsalarmer, elektroniske medisindispensere og 

avstandsoppfølging av kronisk syke

Kort om VIS-Prosjektet
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Prosjektets Mål

• Programmet har som overordnet mål at velferdsteknologi skal være en del av helse- og omsorgstjenestene 
innen 2020.  

• Brukerne skal i økt grad:
• Oppleve trygghet og mestring
• Ta ansvar for egen helse 
• Kunne bo trygt hjemme lengst mulig og utsette eller forhindre behov for hjelp fra hjemmetjenesten 

og/eller sykehjem
• Reduksjon i antallet unødvendige innleggelser. 

Kort om VIS-Prosjektet - Mål
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Kort om avstandsoppfølgingen

 VIS-bydelene følger opp brukere via responssentre (oppfølgingssentre)

 VIS-bydelene har responssentre med ulik struktur – tilpasset lokale forhold.

 Responssenteret Bydel Gamle Oslo – i drift siden april 2016

 To sykepleiere  i 50%-stilling  og en ressursperson i 80%-stilling 

 Bemannet på hverdager  mellom kl. 08:00 – 15:00 

Kort om VIS-Prosjektet - Avstandsoppfølging
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 Brukerne henvises fra LDS, fastleger eller deler av hjemmetjenesten

 Ressursperson drar ut og kartlegger bruker.

 Alle brukere får nettbrett og målerutstyr tilpasset diagnosen
 Pulsoksymeter, Blodtrykksmåler, Vekt, Blodsukkermåler.

 Brukerne tar målinger selv som sendes til nettbrettet via Bluetooth som igjen sendes til responssenteret som
kan leses via beslutningsstøttesystemet Dignio Prevent.

 Vi setter grenseverdier for målingene sammen med bruker og fastlege etter trafikklysprinsippet

 I tillegg til kliniske data svarer brukerne også på daglige spørsmål som er valgt ut sammen med brukren

 Brukerne har også faste oppfølgingsamtaler med responssentert; noen flere dager i uken, andre en gang i
måneden.

Kort om VIS-Prosjektet – Avstandsoppfølging i BGO
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Kort om VIS-Prosjektet – Skjermbilde fra brukers nettbrett
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Kort om VIS-Prosjektet – skjermbilde fra Dignio Prevent
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• Følgeforskning fra Intro Internasjonal og Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo

• To delrappoter fra 2015 og 2016 med gode kvalitative og kvantitative resultater:

• Redusert behov for hjemmetjentester

• Antal sykehusnedleggelser gikk ned hos gruppen som deltok i forskningen

• Teknologien kan blant annet bidra til trygghet gjennom opplevd tilstedeværelse

• Brukerne kan opplæres til å forstå kroppens signaler og håndtere egen helse. 

• Linker på siste slide

Kort om VIS- Prosjektet - Følgeforskning
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 Kronisk syke som enda ikke har behov 
for tradisjonelle hjemmetjenester

 Utsette behov for tjenester og 
forebygge innleggelser

 Følge opp på avstand ved et tidligere 
tidspunkt i sykdomsforløpet enn 
tradisjonelt

 Hjelpe mennesker å ta ansvar for egen 
helse

 Økt mestring gjennom kunnskap, ansvar 
for egen helse og trygghet i hjemmet

Målgruppe for avstandsoppfølging



Bydelens erfaring med avstandsoppfølging for brukere med kols-diagnose
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 Pasientgruppe som skiller seg ut 

 Forskjellige utfordringer: Rask til å kontakte lege/ utsetter å  
kontakte lege 

 Samme teknologi brukes på forskjellig måte.

 Opptatt av spørsmålene som stilles – individuelt tilpasset

 Engasjert og spørrende 

 Behov for å prate om målinger og symptomer

 Flere uttrykker trygghet ved oppfølgingen – samsvarer med 
forskningsresultater.



Bydelens personlige erfaring med oppføling av personer med kols
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Utfordringer

 Behov for spesialisert kompetanse om kols og 
helseveiledning i bydelen.

 Kan være utfordrende å kommunisere på tvers av 
hjemmetjenesten, sykehus, poliklinikker og fastleger. 

 Utfordrende å få bekreftet referanseverdier og 
behandlingsplaner for personer med kols. 

 Skal man stille individuelle spørsmål eller følge 
kartleggingsskjemaer utviklet for å avdekke forverring? 

 Krever at pasientene forholder seg til avtalte målinger.

 Passer ikke for alle - langtommen sykdom, for dårlig 
comliance .



Bydelens personlige erfaring med oppføling av personer med kols
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Opplevde gevinster

 Samsvarer i stor grad med forskningen.

 Nære relasjoner med brukerne – nyttig info kommer frem. 

 Brukere utrykker økt trygghet.

 Opplever å få fanget opp problemer tidligere.

 Brukere har uttalt at de føler at bydelens tjenester 
kommuniserer og samarbeider bedre .



Bydelens erfaring med oppfølging av personer med kols
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 God kunnskap om kartleggingsverktøy og solide 
prosedyrer.

 Viktig med en god juridisk avklaring for tjenesten .

 Egenbehandlingsplaner som kan deles.  

 Behov for bred kompetanse  og tverrfaglig kunnskap. 

 Samtaleteknikk – mer målrettet oppfølging .

 Nært samarbeid med  fastleger og spesialisthelsetjenesten 
- rolleavklaring.

 Individuelle tiltaksplaner og spørsmålslister?

 Fortsette dialog med de ulike faggruppene og pasientene.



Brukerhistorier
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 Rigmor
 KOLS. Var ofte innlagt på sykehus m/påfølgende korttidsopphold, 

angst – blitt dårligere – men har kontroll og økt kunnskap! Ikke 
innlagt på 1 ½ år etter at hun fikk utstyret. Kan beholde hunden 
og ha besøk av barnebarna.

 Bruker med utviklingshemming elektronisk medisindispenser: 
 «Jeg blir så glad når Pilly piper». «Pilly er min beste venn». 

«Mindre mas fra personalet». Selvstendighet! Tar mer ansvar!

 Julia: 
 Diabetes og høyt blodtrykk. Hjelp fra hjemmesykepleien 2 ganger 

daglig – nå 1 gang hver 14.dag. Fra sovende pasient til en aktiv 
dansende innbygger. Mestring!



Forskningsrapport 1/2  April 2015:
https://helsedirektoratet.no/Documents/Velferdsteknologi/Velferdsteksnologi%20i%20sentrum_delleveranse%201%20av%2
02.pdf

Forskningsrapport 2/2  April 2016:
https://helsedirektoratet.no/Documents/Velferdsteknologi/Velferdsteksnologi%20i%20sentrum_delleveranse%202%20av%2
02.pdf

Det nytter – et magasin fra LHL nr. 03 2016 s. 18-25:
https://www.lhl.no/globalassets/det-nytter/detnytter-0316-nett.pdf

Dagbladet:
http://www.dagbladet.no/2015/11/09/tema/pluss/helse/medisiner/omsorgtjenesten/41867210/

NRK – Østlandssendingen:
https://www.nrk.no/ostlandssendingen/lonnsom-teknologi-1.12894827

Dagsavisen desember 2014
http://www.dagsavisen.no/innenriks/ny-teknologi-hjelper-syke-1.306153

Forskningsrapporter og publikasjoner VIS-prosjektet
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TAKK FOR OSS!


