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I samarbeid med fagskolen Medlearn, Helse sør-øst og 
Regionkontoret i Nord-Gudbransdal har vi produsert en 
case-samling på 20 podcaster som skal brukes til et 
kurs ved MedLearn som i 2021 lanseres i ny drakt, der vi 
formidler velferdsteknologi til helsefagarbeidere fra hele 
norge.  

Kurset er delt inn i fire hovedmoduler. 

Modul 1: Hva er velferdsteknologi?

Modul 2: Den samfunnsmessige konteksten for velferd-
steknologi

Modul 3: Velferdsteknologi og tjenester

Modul 4: Etikk og lovverk

Dialogen i podcastene tar opp noen problemstillinger/
utfordringer slik at studentene har noe å «tygge på», 
gjennom gode historier

Medlearn
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Tema Perspektiv

Velferdsteknologi, 
Jakten på det digge livet
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Tone Bye som er 
prosjektleder i Pensjonistforbundet. Pensjonistforbundet jobber 
med å utvikle møteplasser for eldre og sørge for at de blir holdt 
relevante lengre. Bye sier at det er i dagens samfunn nærmest 
en analfabetisme å ikke henge med digitalt, men det finnes 
fremdeles folk som ikke henger med digitalt. Dette må vi ta stilling 
til og vi må gjøre teknologien menneskevennlig også for disse. Vi 
må ta i bruk velferdsteknologi i dag for å opprettholde det gode 
velferdssystemet vi har i dag når det blir fler og fler eldre, men vi 
må gjøre dette på en måte som ikke skaper større forskjeller blant 
de kommunene som klarer å komme i gang med velferdsteknologi 
og de som ikke klarer å henge med.

Om bedriften
Pensjonistforbundet ble stiftet i 1951 for å kjempe for 
alderspensjonister og trygdedes kår. Forbundet brøt ut av 
Alderstrygdedes og pensjonisters landsforbund, fordi de mente 
det ble for mye kos og hygge på møtene.

Refleksjon
Hva mener Tone Bye med at Pensjonistforbundet er en oversetter? 

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Tone Bye 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Økte forskjeller blandt eldre
• Eldrebølgen 
• Velferdsteknologi 
• Hvordan vi skal planlegge for den 

gode helsa

Anbefalt lesing: 

• Pensjonistforbundets opplæringshefte på 
velferdsteknologifeltet.

 

HEALTHTECH med Tone Bye, Pensjonistforbundet 

HEALTHTECH
TONE BYE
PROSJEKTLEDER
PENSJONISTFORBUNDET

PODKAST #0845 VELFERDSTEKNOLOGI, JAKTEN PÅ DET DIGGE LIVET. TONE BYE, PENSJONISTFORBUNDET

Podkast  #0845
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Podkast  #0845

HEALTHTECH med Tone Bye, Pensjonistforbundet

 Vi setter 
mennesket i sentrum 
for den teknologiske 

utviklingen og gjør den 
menneskevennlig, også for 

de som ikke er digitale.
- Tone Bye
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Hva kjennetegner velferdsteknologi 
for deg?   
Velferdsteknologi handler er 
innovasjon. Og gir et helt nytt 
syn på mennesker/brukere 
av teknologien. Utviklingen 
på velferdsteknologifeltet er 
noe av det mest spennende 
som skjer i Norge for tiden. 
Velferdsteknologiske hjelpemidler 
endrer hele samfunnet (spesielt 
tjenesten innenfor helse og omsorg) 
og gir nye muligheter for deg som 
menneske – og ikke minst for  deg 
som ansatt i de kommunale helse 
og omsorgstjenestene.

Hvordan kom du bort i 
velferdsteknologi?   
Jeg er en endringsagent og er den 
som oversetter teknologien og 
dens muligheter - fra teknologen 
til brukeren. Påvirker.  Jeg har 
hundrede prosent tro på det jeg 
driver på med og har et stort 
engasjement for jobben. Det er ikke 
bare en jobb men en livsstil. Jeg er 
full av energi og kreativitet. Må nok 
stoppes mer enn de fleste andre 
rundt meg. Og kan nok slite ut folk.

Hvordan kom du bort i 
velferdsteknologi?   
Jeg drev et prosjekt med å utvikle 
møteplasser for eldre, og skjønte 
at dette kom til å endre alt. Jeg 
lærte meg det. Utviklet kurs og 
foredrag - og et prosjekt. Skaffet 
nye samarbeidspartnere. Søkte 
midler fra Helsedirektoratet og 
får nå midler fra Det nasjonale 
programmet for velferdsteknologi 
på 6 året.

Hvordan har det endret din 
hverdag?   
Jeg har fått et nytt verdensbilde og 
et helt annet nettverk enn tidligere. 
Jobben er blitt en del av det som 
gir meg energi i hverdagen.

Hvilke muligheter ser du?  
Menneskesynet og mulighetene 
for mennesker  endres, tjenestene 
endres fra «vi gjør som vi alltid har 
gjort» til å se hele mennesket og 
utvikle tjenester med «hva er viktig 
for deg» i fokus. Mennesket gis 
større plass og holdninger endres.

Hvilke utfordringer ser du?  
Manglende kompetanse og 
opplæring samt dårlig kommune 
økonomi gjør at utviklingen stopper 
og det går for sakte på feltet. Det 
finnes teknologi for alt man kan 
tenke seg og ikke tenke seg av 

utfordringer og problemer, men 
teknologien tas for sakte i bruk.

Hva er din mest positive 
overraskelse fra Covid-krisen?   
Kommunene som har snudd seg 
rundt og digitalisert og innført 
velferdsteknologi i rekordfart. Fem 
års utvikling har skjedd på få uker. 
Det gir håp og tro.

HEALTHTECH med Tone Bye, Pensjonistforbundet

Podkast  #0845
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Hva mener Tone Bye velferdsteknologi 
handler om?
a) Velferdsteknologi handler om klima
b) Velferdsteknologi handler om
innovasjon
c) Velferdsteknologi handler om
sysselsetting i offentlig sektor

Velferdsteknologi handler om innovasjon Som en oversetter At kommunene skjønner at teknologien 
henger sammen med forebyggingen, 
rehabilitering og frivilligheten i 
kommunene

Hva ser organisasjonen 
Pensjonistforbundet på seg selv som?
a) Som en oversetter
b) Som en klimaaktør
c) Som en sympatisør

Hva blir den viktigste utfordringen 
framover, ifølge Tone Bye?
a) Å overtale kommunene til å ikke går
bort fra Vd136 i hjemmetjenesten
b) Å beholde sykepleieren i distriktene
c) At kommunene skjønner at
teknologien henger sammen med
forebyggingen, rehabilitering og
frivilligheten i kommunene

HEALTHTECH med Tone Bye, Pensjonistforbundet

Scann og besøk bedriften
https://www.pensjonistforbundet.no/

HEALTHTECH
TONE BYE
PROSJEKTLEDER
PENSJONIST-
FORBUNDET

Podkast  #0845
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Tema Perspektiv

Velferdsteknologi i en ny 
tid
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med 
Kristil Erla Håland som er daglig leder og gründer i Jodacare. 
Jodacare er en plattform for god, sikker og effektiv 
kommunikasjon mellom brukere, pårørende og helsearbeidere. 
Når kommunikasjonen med pårørende fungerer fint, så er det så 
veldig mange som får glede av det også hele velferdssamfunnet?- 
dersom pårørende får trygg og god informasjon kan de stå 
lenger i egen jobb og fortsatt være skattebetalere. Det er altfor 
mange i dag som jobber redusert fordi de ikke får den tryggheten 
de trenger fra personell rundet den de er glade i og som er 
tjenestemottakere i dag og dette ønsker Jodacare å sørge for. 

Om bedriften
For å skape en identitet er det viktig å kunne skape og fortelle 
sin livshistorie. Det henger tett sammen med oppfatningen av 
en selv, ens identitet og selvrefleksjon. Episoder i livet er som 
puslespillbrikker som former vår identitet. Unge mennesker former 
sin identitet i større grad og blir også påvirket av omverdenens 
reaksjoner på identitetsskaping.Jodacare er en sikker plattform for 
kommunikasjon rundt en sårbar person som hjelper dem å fylle 
dette puslespillet.

Refleksjon
Kom med noen konkrete eksempler på hvordan Jodacare kan 
gjøre situasjonen til den sårbare lettere for de pårørende 

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Kristil Erla Håland 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Pårørende perspektivet
• Plattform
• Velferdsteknologi 
• Muligheter mellom offentlig og privat
• Gründerskap 

Anbefalt lesing: 

• Jeg finner glede i å se filmer om andre 
som har lykkes, sist så jeg filmen om 
hvordan McDonalds ble kommersialisert, 
det var interessant.

 

HEALTHTECH med Kristil Erla Håland, Jodacare 

HEALTHTECH
KRISTIL ERLA HÅLAND
DAGLIG LEDER
JODACARE

PODKAST #0846 VELFERDSTEKNOLOGI I EN NY TID. KRISTIL ERLA HÅLAND, JODACARE

Podkast  #0846



9

Podkast  #0846

HEALTHTECH med Kristil Erla Håland, Jodacare

 Velferdsteknologi 
er mer mulighetene til 

å hjelpe hverandre og å 
støtte de som kan gjøre 
mer selv med bare litt 

hjelp.
- Kristil Erla Håland
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Hva er det viktigste lytterne skal ta 
med seg fra denne podkasten?  
Velferdsteknologi er egentlig bare 
nye måter å hjelpe hverandre 
på, tenk ikke så mye på selve 
teknologien
 
Hvem er du, personlig og faglig?
Personlig er jeg ei som er opptatt 
av at vi hører sammen på tvers av 
generasjoner, kjønn, religioner og 
politisk mening. Tror dette også 
kommer igjennom faglig
 
Hva kjennetegner velferdsteknologi 
for deg?   
Velferdsteknologi er mer 
mulighetene til å hjelpe hverandre 
og å støtte de som kan gjøre mer 
selv med bare litt hjelp
 
Hvordan kom du bort i 
velferdsteknologi?   
Jeg jobbet med digital samhandling 
rundt barn da mamma fikk demens
 
Hvordan har det endret din 
hverdag?   
Det ble plutselig jobben min, jeg 
hadde ingen tanke om å bli gründer 
og å finne på noe nytt
 

Hvilke muligheter ser du?  
Det er enorme muligheter i å hjelpe 
hverandre mer nå hvor avstandene 
er blitt så små. Med video og med 
digitale hjelp så kan vi jobbe for 
å løse problemer i Norge eller i 
Australia
 
Hvilke utfordringer ser du?  
At AS Norge ønsker seg et stort 
system og at de tenker de må 
kjøpe det fra én leverandør. Vi bør 
heller her også jobbe sammen, de 
som har gode små løsninger må 
jobbe ved siden av de andre som 
har andre løsninger til samme 
målgruppe.

Hva tenker du om velferdsteknologi 
fremover i pleie- og 
omsorgssektoren?     
Det er vanskelig å være liten i 
denne sektoren, det kommunene 
ønsker er å være flinke til å 
teste, ikke fullt så opptatt av 
implementering. De vet at de må 
implementere, men det er fortsatt 
veldig komplisert.

Noen tips, tanker eller annet som 
du vil utfordre studentene våre 
med?  
Tenk at vi må jobbe sammen for 
å løse problemet, og tenk at det 
ikke er farlig at noen får betalt for 
å gjøre en jobb. Vi som jobber i de 

små selskapene kan raskt lage nye 
og fine løsninger men det krever 
en økonomi. Gratisarbeid er ikke 
bærekraftig.

Hvilke nye dilemmaer oppstår for 
deg?  
Økonomi, jeg har gode løsninger 
men uten skalering er det ikke 
bærekraftig for selskapet å 
fortsette.

Dine viktigste prosjekter siste året?  
Sikker video i Jodacare.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
Det er trygt å være gründer i Norge, 
om vi ikke får det til så ender vi 
ikke opp under ei bru uten inntekt.

 

Anbefalt videre lesing/seing?  
Jeg finner glede i å se filmer om 
andre som har lykkes, sist så jeg 
filmen om hvordan McDonalds 
ble kommersialisert, det var 
interessant.

Hva er din mest positive 
overraskelse fra Covid-krisen?   
At jeg har fått mer tid til å tenke 
igjennom det som er viktig for meg
 
Et livsmotto i krevende tider?  
PUST

HEALTHTECH med Kristil Erla Håland, Jodacare

Podkast  #0846
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Hva er Jodacare?
a) Jodacare er et rehabiliteringopplegg
for kreftpasienter
b) Jodacare er en høyteknologisk
rullestol som designes i Nederland og
produseres i Kina
c) Jodacare er en sikker plattform for
kommunikasjon rundt en sårbar person

Jodacare er en sikker plattform for 
kommunikasjon rundt en sårbar person

Velferdsteknologi er brukerrettet 
teknologi som har til hensikt å 
understøtte og forsterke brukernes 
trygghet, sikkerhet, medbestemmelse 
og muliggjøre økt selvhjulpenhet og 
livskvalitet

Trygghets – og sikkerhetsteknologi, 
kompensasjons – og velværeteknologi

Hva er velferdsteknologi?
a) Velferdsteknologi er brukerrettet
teknologi som har til hensikt å øke
selvhjulpenheten og Norge har et
mål om å øke selvhjulpenheten for
mobilitetssvake i private boliger med
43% innen 2025
b) Velferdsteknologi er å lage god velferd
ved hjelp av privat sektor
c) Velferdsteknologi er brukerrettet
teknologi som har til hensikt å
understøtte og forsterke brukernes
trygghet, sikkerhet, medbestemmelse
og muliggjøre økt selvhjulpenhet og
livskvalitet

Velferdsteknologi deles inn i fire 
hovedkategorier, hvilke?
a) Trygghets – og klimateknologi,
kompensasjons – og velværeteknologi
b) Trygghets – og sikkerhetsteknologi,
kompensasjons – og velværeteknologi
c) Trygghets – og sikkerhetsteknologi,
kompetanse – og velværeteknologi

HEALTHTECH med Kristil Erla Håland, Jodacare

Scann og besøk bedriften
https://www.jodacare.no/

HEALTHTECH
KRISTIL ERLA HÅLAND
DAGLIG LEDER
JODACARE

Podkast  #0846
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Tema Perspektiv

Velferdsteknologi i 
oppfølging av palliative 
pasienter
I denne episoden #LØRN snakker Silvija med Lina Oelschlägel 
som er høgskolelektor og stipendiat ved Lovisenberg diakonale 
høgskole. Oelschlägel sier hun tenker at fremtidens teknologiske 
muligheter er fantastiske, men at vi trenger samfunnsstruktur, 
teknologioptimisme og gode løsninger for å få det til å fungere på 
en god måte. Når man tenker på velferdsteknologi som en aktør i 
helsetjenesten er det først og fremst viktig at de som skal benytte 
den har både interesse for å benytte teknologi og den nødvendige 
kompetansen. Slik det er nå har vi heller ikke den nødvendige 
infrastrukturen på plass for å kunne utnytte mulighetene i 
teknologien, noe som per i dag i mange tilfeller gjør det både mer 
tungvint og lite hensiktsmessig å benytte teknologi. 

Om bedriften
Ved Lovisenberg diakonale høgskole utdannes sykepleiere og 
spesialsykepleiere.De tilbyr bachelor innen sykepleie og flere 
mastergrader. I tillegg finnes etter- og videreutdanninger, samt 
åpne kurs.

Refleksjon
Hva mener du om økt bruk av teknologi opp mot eldreomsorgen? 

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Lina Oelschlägel 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Oppfølging av svært syke pasienter
• Velferdsteknologi
• Palliative pasienter
• Samfunnsstruktur

Anbefalt lesing: 

• Ingunn Moser: Velferdsteknologi – en 
ressursbok

 

HEALTHTECH med Lina Oelschlägel, Lovisenberg diakonale høgskole 

HEALTHTECH
LINA OELSCHLÄGEL
HØGSKOLELEKTOR OG 
STIPENDIAT
LOVISENBERG DIAKONALE 
HØGSKOLE

PODKAST #0848 VELFERDSTEKNOLOGI I OPPFØLGING AV PALLIATIVE PASIENTER. LINA OELSCHLÄGEL, LOVISENBERG DIAKONALE HØGSKOLE

Podkast  #0848
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Podkast  #0848

HEALTHTECH med Lina Oelschlägel, Lovisenberg diakonale høgskole

 Teknologien 
kommer til å bli mer og 
mer betydningsfull og 

det er viktig å forske på 
brukernes erfaringer for å 
kunne tilpasse tjenestene 

og gjøre teknologien 
til en integrert del av 

helsetjenesten.
- Lina Oelschlägel
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Hva er det viktigste lytterne skal ta 
med seg fra denne podkasten?  
Jeg håper de kan få en utvidet 
forståelse for noen av aspektene 
som er betydningsfulle når 
teknologi skal benyttes i oppfølging 
av svært syke pasienter.

Hvem er du, personlig og faglig?  
37 år, gift, trebarnsmamma 
og sykepleier. Tok en master 
i sykepleievitenskap i 2013 og 
fikk med dette øynene opp for 
fag og forskningsarbeid. Har 
arbeidet som høgskolelektor 
ved sykepleierutdanningen ved 
Lovisenberg siden 2014 og har vært 
stipendiat i 1,5 år.

Hvordan kom du bort i 
velferdsteknologi? 
Jeg kom inn i prosjektet fordi en 
kollega av meg (nå hovedveileder) 
hadde kontakter i en bydel 
der de hadde begynt å benytte 
velferdsteknologi i oppfølgingen av 
pasienter med alvorlig kreft. Han 
hadde idé til et prosjekt som skulle 
undersøke erfaringene med bruken, 
og da det åpnet seg en mulighet 
hos arbeidsgiver for å søke 
prosjektmidler så gjorde vi det. Vi 
fikk midler og jeg var i gang med 

forskningen. Så nå jobber jeg 75% 
som forsker der vi ser på pasienter 
og helsepersonells erfaringer 
med å benytte teknologisk 
avstandsoppfølging av palliative 
kreftpasienter som bor hjemme.

Hvilke muligheter ser du?  
Jeg tenker at mulighetene er 
uendelige! Det finnes så mange 
utrolige gode idéer og når det 
kommer til teknologien er det ingen 
begrensninger. Perioden vi har hatt i 
Norge siden mars i år har også lært 
og vist oss at teknologien er og vil 
være en uunnværlig partner i årene 
fremover. 
 
Hva tenker du om velferds-
teknologi fremover i pleie- og 
omsorgssektoren?   
Teknologien kommer til å bli mer og 
mer betydningsfull og det er viktig 
å forske på brukernes erfaringer 
for å kunne tilpasse tjenestene og 
gjøre teknologien til en integrert 
del av helsetjenesten. Ikke bare 
noe som kommer i tillegg til det vi 
allerede gjør.    
 
Hvilke nye dilemmaer oppstår 
for deg?  
Det er jo hele dette aspektet 
med menneskelig vs teknologisk 
oppfølging og betydningen av å tilby 
pasientene en tjeneste som ikke 

går på akkord med dette. For noen 
pasienter vil ikke en teknologisk 
oppfølging være hensiktsmessig, og 
da er det viktig at vi legger til rette 
for at disse pasientene skal få den 
oppfølgingen de trenger. 
 
Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
Norge gjør veldig mye bra. 
Det er tydeliggjort at det 
skal være nasjonal satsing på 
velferdsteknologi og det bevilges 
mye penger og ressurser til 
prosjekter og nye tjenester for 
å imøtekomme disse politiske 
føringene. Videre satses det på 
teknologi i grunnskolen og med 
dette gir vi den oppvoksende 
generasjon en teknologikompetanse 
som vil være uvurderlig.

Hva er din mest positive 
overraskelse fra Covid-krisen? 
For meg personlig har det vært å 
se hvor fint barna taklet ukene 
med hjemmeskole og lite sosial 
kontakt med venner. Her kom 
teknologien virkelig til sin rett, og 
jeg er imponert over lærerne som 
klarte å gjøre en helomvending over 
natten og klarte å gi en tilnærmet 
fullverdig undervisning.

Et livsmotto i krevende tider?  
Det må vel være at man ikke må se 
utfordringene, men mulighetene og 
at ingenting er umulig...

HEALTHTECH med Lina Oelschlägel, Lovisenberg diakonale høgskole

Podkast  #0848
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Hvorfor mener Lina at en burde utvikle 
mer teknologi rettet mot helsesektoren?
a) Fordi det er etisk, teknologi burde
fremme god helse
b) Fordi eldreomsorgen ikke er en
attraktiv arbeidsplass for yngre
mennesker
c) Fordi eldreomsorgen ikke er
bærekraftig med tanke på alle de
årsverkene helsesektoren kommer til å
mangle

Fordi eldreomsorgen ikke er bærekraftig 
med tanke på alle de årsverkene 
helsesektoren kommer til å mangle

Problemet er at journalsystemene 
i pleie- og omsorgstjenesten og 
journalsystemet på de største 
sykehusene ikke snakker sammen og 
det fører til at en ikke har den mest 
oppdaterte informasjonen om pasienten. 
Infrastrukturen er ikke på plass

iPad

Hva er et problem ved journalsystemet 
ved de store sykehusene?
a) Problemet er at personvernet
til pasienten ikke ivaretas og de
store sykehusene tar ut informasjon
fra journalsystemene i pleie- og
omsorgstjenesten uten pasientens
samtykke. Personvernet og
infrastrukturen er ikke på plass
b) Problemet er at journalsystemene
i pleie- og omsorgstjenesten og
journalsystemet på de største
sykehusene ikke snakker sammen og
det fører til at en ikke har den mest
oppdaterte informasjonen om pasienten.
Infrastrukturen er ikke på plass
c) Det er ingen problemer ved
journalsystemene til de store sykehusene
og journalsystemene i eldre – og
omsorgstjenesten

Hva er et produkt som kan hjelpe mange 
mennesker med selvrapportering av 
smerter?
a) Google assistent
b) iPad
c) Pulsklokke

HEALTHTECH med Lina Oelschlägel, Lovisenberg diakonale høgskole

Scann og besøk bedriften
https://ldh.no/

HEALTHTECH
LINA OELSCHLÄGEL
HØGSKOLELEKTOR OG 
STIPENDIAT
LOVISENBERG 
DIAKONALE HØGSKOLE
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Tema Perspektiv

Selvstendig, trygg 
og aktiv med 
velferdsteknologi
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Elisabeth 
Sørensen som er rådgiver i Larvik kommune. Elisabeth 
forteller Silvija om det mulighetsrommet som skapes med 
velferdsteknologi og hva velferdsteknologi er for kommunene. 
Larvik kommune var tidlig ute med å ta i bruk velferdsteknologi 
i nye sykehjem og boliger og har derfor en lengre erfaring innen 
temaet og Sørensen deler sine tanker og erfaringer fra hennes tid 
her. 

Om bedriften
Ansatte i Larvik kommune jobber innenfor et bredt spekter av 
fagområder. Med 3500 ansatte er de en av Vestfolds største 
arbeidsgivere, og påvirker hverdagen til 44.000 innbyggere hver 
eneste dag

Refleksjon
Elisabeth Sørensen mener at vi i fremtiden vil få et større ansvar 
for våre liv, og at vi ikke kan legge like mye over i det offentliges 
hender. Hva for utvidet medborgeransvar kan vi forvente oss i 
fremtiden innenfor helse-sektoren?  

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Elisabeth Sørensen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Velferdsteknologi
• Kommunal sektor 
• Digitale samhandlingsavler for 

pasientflyt og pasientsikkerhet
• Bærekraft i helsevesen 

Anbefalt lesing: 

• Følge med på nettsiden til 
Velferdsteknologiprogrammet

 

HEALTHTECH med Elisabeth Sørensen, Larvik kommune 

HEALTHTECH
ELISABETH SØRENSEN
RÅDGIVER
LARVIK KOMMUNE

PODKAST #0849 SELVSTENDIG, TRYGG OG AKTIV MED VELFERDSTEKNOLOGI. ELISABETH SØRENSEN, LARVIK KOMMUNE
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HEALTHTECH med Elisabeth Sørensen, Larvik kommune

 Snille jenter 
kommer til himmelen. 

Andre jenter kan komme 
så langt de vil. 

- Elisabeth Sørensen
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Hva er det viktigste lytterne skal ta 
med seg fra denne podkasten?  
Mulighetsrommet som skapes med 
velferdsteknologi

Hvem er du, personlig og faglig?  
Liker å jobbe med nye oppgaver og 
gjøre nye og ukjente ting

Hva kjennetegner velferds  —
teknologi for deg?  
Gir mennesker mer frihet og 
selvstendighet

Hvordan kom du bort i 
velferdsteknologi?  
For lenge siden på begynnelsen 
av 2000-tallet. Larvik kommune 
var tidlig ute med å ta i bruk 
velferdsteknologi i nye sykehjem og 
boliger

Hvordan har det endret din 
hverdag?  
Gitt meg nye jobbmuligheter
Hvilke muligheter ser du?  
Store muligheter i fremtiden med 
nye teknologier som vi enda ikke 
ser anvendelsen av.

Hvilke utfordringer ser du?  
Utfordrende å implementere slik at 
det gis like muligheter til alle.

Hva tenker du om velferds-
teknologi fremover i pleie- og 
omsorgssektoren?    
Helt nødvendig for å endre 
tjenestene og møte morgendagens 
utfordringer.

Noen tips, tanker eller annet som 
du vil utfordre studentene våre 
med?  
Brukermedvirkning. Hva ønsker 
brukerne våre?

Hvilke nye dilemmaer oppstår for 
deg?  
Like muligheter for alle, 
tilstrekkelig kompetanse til alle.

Dine viktigste prosjekter siste året?  
Implementering av velferds-
teknologi i alle virksomheter 
i kommunen og Digitale 
samhandlingsavler for pasientflyt 
og pasientsikkerhet.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
Implementerer trygghets-
og sikkerhetsteknologi i alle 
kommuner

Hva er din mest positive 
overraskelse fra Covid-krisen?  
Mulighetene for å følge opp menge 
smittede med forholdsvis enkle 
midler med velferdsteknologiske 
løsninger.

Et livsmotto i krevende tider?  
Snille jenter kommer til himmelen. 
Andre jenter kan komme så langt 
de vil.

HEALTHTECH med Elisabeth Sørensen, Larvik kommune

Podkast  #0849
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Hva mener Elisabeth Sørensen er et 
av det viktigste resultatene av helse-
teknologi?
a) Hvordan kommunenes innbyggere
opplever økt trivsel og sikkerhet i
helsesystemet.
b) Hvordan kommunenes innbyggere
opplever økt autonomi i helsesystemet.
c) Hvordan kommunenes innbyggere
kan stemme frem teknologisk retning
politisk.

Hvordan kommunenes innbyggere 
opplever økt autonomi i helsesystemet.

At offentlige anskaffelser er nødt til å 
speile brukerbehov.

At det er viktig å få prøve og feile 
underveis, også i innovasjonsprosesser 
innen det offentlige.

Hva betyr begrepet “brukerperspektiv” 
innen helsesektoren?
a) At offentlige anskaffelser er nødt til å
speile brukerbehov.
b) At brukeren vet best selv.
c) At helsepersonell må få bruke sin
kompetanse og sitt perspektiv under
behandling.

Hva mener Elisabeth Sørensen at er 
viktig for at kommunene kan innovere 
mest mulig innen helse?
a) At det er viktig å få prøve og feile
underveis, også i innovasjonsprosesser
innen det offentlige.
b) Å gjøre regelverket for anskaffelser
mindre strengt.
c) Å iverksette flere reguleringer for
innovasjonsprosesser og strengere
dokumentasjonskrav.

HEALTHTECH med Elisabeth Sørensen, Larvik kommune

Scann og besøk bedriften
https://www.larvik.kommune.no/

HEALTHTECH
ELISABETH SØRENSEN
RÅDGIVER
LARVIK KOMMUNE

Podkast  #0849



Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

20

Tema Perspektiv

Velferdsteknologi som 
student
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Nina Solberg 
som er student hos Medlearn. Solberg ønsket å fordype seg 
videre innen velferdsteknologi fordi hun ønsket mer kunnskap 
om hvordan hun kunne bidra til å hjelpe mennesker med 
behov for assistanse i hverdagen. Solberg sier i episoden av 
velferdsteknologi først og fremst handler om å gi brukerne hjelp 
via teknologisk assistanse, som skal bidra til å skape trygghet, 
sikkerhet, mobilitet, samt å muliggjøre økt fysisk og kulturell 
aktivitet. 

Om bedriften
MedLearn tilbyr utdanninger og kurs innen helse- og 
oppvgekstsektoren.

Refleksjon
Hva menes med rollebaserte data?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Nina Solberg 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Velferdsteknologi

Anbefalt lesing: 

• Jeg er veldig glad i å lese krimbøker! 
 

HEALTHTECH med Nina Solberg, MedLearn 

HEALTHTECH
NINA SOLBERG
SYKEPLEIER OG STUDENT
MEDLEARN

PODKAST #0850 VELFERDSTEKNOLOGI SOM STUDENT. NINA SOLBERG, MEDLEARN

Podkast  #0850
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HEALTHTECH med Nina Solberg, MedLearn

 Vi må jobbe mer 
med teknologi så alle kan 
få det de har krav på eller 

kan få nytte av. Vi må 
hjelpe de vi kan og vi har 
ikke nok hender om 10-20 

år.
- Nina Solberg



Intervju

22

Hva er greia (forklar enkelt og kort 
hvordan folk skal forestille seg 
teknologien)?
Velferdsteknologi er kort forklart 
en felles betegnelse for tekniske 
løsninger og produkter som 
har til hensikt å bistå personer til 
egen selvhjelp, eller ved å hjelpe 
pårørende og tjenesteytere med å 
gi bistand til tjenestemottaker. 
Velferdsteknologi skal i tillegg 
forsterke tjenestemottakerens 
sikkerhet, trygghet og mestring, 
slik at vi forhåpentligvis kan greie 
oss selv på en bedre måte når 
helsa skranter eller byr på kognitive 
utfordringer.

 
Den mest positive og mest 
negative siden ut ifra ditt ståsted 
(kommersielt og samfunnsmessig)?
Velferdsteknologi kan gi 
konsekvenser for både brukere og 
pårørende, da velferdsteknologi 
skaper muligheter for 
informasjonsdeling man ikke har 
hatt tidligere. Med dette mener jeg 
at slik teknologi utfordrer 
personvern og taushetsplikt. 
Velferdsteknologi byr også på 
mye positivt! Mennesker som har 
behov for tilsyn eller assistanse 

kan bli mer selvhjulpne, da 
de nødvendigvis ikke trenger 
å få konstant bistand i fra 
helsepersonell eller pårørende. Jeg 
tror også til at det bidrar til bedre 
brukermedvirkning – der hver og en 
får muligheten til å mestre litt mer 
av en ellers «trøblete» hverdag.

 
Viktigste anvendelser (gjerne fra 
forskjellige sektorer, og gjerne noen 
tall)? 
Velferdsteknologi handler 
ikke bare om teknologi, men 
også om oss som mennesker. 
Primærgruppene vil være personer 
med nedsatte kognitive ferdigheter, 
dette kan være  personer med 
utviklingshemming og andre 
medfødte skader/lyter som CP, 
lese og skrive vansker, blinde, 
døve, demens, slag-pasienter, 
trafikkskadde, eldre, kronisk syke 
og ikke minst barn.

 
Veien videre (hvor skal man lære 
mer, teste, se filmer, spille spill, 
etc)? Velferdsteknologi kan for 
eksempel gi demente muligheten 
til å bo tryggere hjemme. De kan 
koke seg kaffe, få hjelp til å huske 
medisinene sine, gå turer, benytte 
smarthus-løsninger (lys, varme, 
automatiske låser osv). Mange 

eldre kan synes det er en belasting 
å være avhenge andre til enhver 
tid. I slike tilfeller kan teknologien 
by på trygghet og i noen tilfeller 
avlaste familie/partner. Men det er 
ingen enkel sak. Man må innhente 
informert samtykke (der det er 
mulig – ellers må lovverket inn), 
samarbeide godt med pårørende, 
gi tilstrekkelig med informasjon, 
opplæring og ikke minst oppfølging 
på tvers av alle instanser som 
måtte følge opp brukeren. Det er 
også en del å gjøre i forhold til 
hvordan man skal implementere 
teknologien i alle ledd. Den 
fungerer som kjent ikke av seg selv. 
Noen må drifte det hele. Slik jeg ser 
det er det en fordel om teknologien 
blir presentert så tidlig som mulig 
i sykdomsforløpet. Da dette mest 
sannsynlig vil bidra til at brukeren 

vil mestre teknologien og at den 
ikke føles så fremmed gjort for alle 
partene. Men det er også her viktig 
å ta hensyn til både personvern og 
privatliv.

HEALTHTECH med Nina Solberg, MedLearn

Podkast  #0850
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Kva er de fire hovedkategoriene innen 
velferdsteknologi?
a) Trygghets- og sikkerhetsteknologi,
kompensasjons – og velværeteknologi,
teknologi for sosial kontakt og teknologi
for behandling og pleie
b) Trygghets- og sikkerhetsteknologi,
skjønnhet – og velværeteknologi,
teknologi for sosial kontakt og teknologi
for behandling og pleie
c) Trygghets- og sikkerhetsteknologi,
kompensasjons – og velværeteknologi,
teknologi for ernæring og teknologi for
behandling og pleie

Trygghets- og sikkerhetsteknologi, 
kompensasjons – og velværeteknologi, 
teknologi for sosial kontakt og teknologi 
for behandling og pleie

Hjelp til selvhjelp Det er noe man kan legge i sengen og 
som måler aktivitet fra kroppen. Mattene 
finnes både med bevegelse og lyd

Hva er velferdsteknologi for Nina 
Solberg?
a) Lettelse av alderdommen
b) Hjelp til selvhjelp
c) Effektiv ressursutnyttelse

Hva er en epilepsimatte?
a) Det er noe man kan ha på
baderomsgulvet og som måler aktivitet
fra kroppen. Mattene finnes både med
bevegelse og lyd
b) Det er noe man kan ha på stua og
som måler aktivitet fra kroppen. Mattene
finnes både med bevegelse og lyd
c) Det er noe man kan legge i sengen og
som måler aktivitet fra kroppen. Mattene
finnes både med bevegelse og lyd

HEALTHTECH med Nina Solberg, MedLearn

Scann og besøk bedriften
https://medlearn.se/

HEALTHTECH
NINA SOLBERG
SYKEPLEIER OG 
STUDENT
MEDLEARN
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Tema Perspektiv

Organisasjonsutvikling 
og ledelse innen 
velferdsteknologi
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Elin Fjeldberg 
som er administrasjonssjef i Lom kommune. Hun snakker om 
hvordan de måler og styrer hvilken effekt som er kommet av 
innføring av velferdsteknologi og hvorfor dette er så vanskelig. 
Hun tror at velferdsteknologi i pleie- og omsorgssektoren vil bli 
helt nødvendig fremover. Hun sier at vi uten velferdsteknologi ikke 
kommer til å klare å løse framtidens tjenester fordi vi ikke har nok 
ressurser.

Om bedriften
Lom i Gudbrandsdalen er en kommune i Innlandet fylke (tidligere 
Oppland fylke). Den grenser i nordvest til Skjåk, i nord til Lesja, i 
øst og sørøst til Vågå, i sør til Vang og i sørvest til Luster.

Refleksjon
Er det riktig at utenlandske aktører skal ha innsikt i vår 
teknologiske helsedata, ut fra et helse-politisk perspektiv om 
fremtiden? Og hva for fordeler og implikasjoner ser du med dette? 

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Elin Fjeldberg 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Velferdsteknologi
• Etikken og lovverket
• Måling av effekt 
• Ledelse

Anbefalt lesing: 

• https://www.lom.kommune.no/
 

HEALTHTECH med Elin Fjeldberg, Lom kommune 

HEALTHTECH
ELIN FJELDBERG
ADMINISTRASJONSSJEF
LOM KOMMUNE

PODKAST #0851 ORGANISASJONSUTVIKLING OG LEDELSE INNEN VELFERDSTEKNOLOGI. ELIN FJELDBERG, LOM KOMMUNE
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HEALTHTECH med Elin Fjeldberg, Lom kommune

 Let etter muligheter 
for å forenkle og forbedre- 

hver dag!
- Elin Fjeldberg
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Hva er det viktigste lytterne skal ta 
med seg fra denne podkasten?  
Fokus på organisasjonsutvikling og 
ledelse.

Hvem er du, personlig og faglig?  
Administrasjonssjef i Lom.

Hva kjennetegner velferdsteknologi 
for deg?   
Smarte løsninger  som skal bidra 
til å opprettholde frihet i eget liv 
og sørge for at vi kan opprettholde 
gode tjenester.

Hvordan kom du bort i 
velferdsteknologi?   
Innovasjonsstudie gjennom 
arbeid i Sel kommune høgskolen i 
Lillehammer.

Hvordan har det endret din 
hverdag?   
Fokus på forbedring og nye 
muligheter -
Hvilke muligheter ser du?  
Mange! Mulighet til å møte vekst 
med smarte løsninger.

Hvilke utfordringer ser du?  
Utfordringer i skjæringspunktet 
fag og teknologi - forankring både 
administrativt og politisk.

Hva tenker du om velferdsteknologi 
fremover i pleie- og 
omsorgssektoren?     
Helt nødvendig. Uten 
velferdsteknologi kommer vi ikke til 
å klare å løse framtidens tjenester. 
Vi har ikke nok ressurser.

Noen tips, tanker eller annet som 
du vil utfordre studentene våre 
med?   
Endringsbehov trenger gode 
modningsprosesser - ufarliggjør 
og skap trygghet. Økt digital 
kompetanse. Krav til digital 
kompetanse.

Hvilke nye dilemmaer oppstår for 
deg? Balansen mht personvern 
Dine viktigste prosjekter siste 
året? Plattform - begrensning i 
integrasjoner. 
 
Hva er din mest positive 
overraskelse fra Covid-krisen?   
Vi kan skape raske endringer - 
mindre frykt for å prøve.

Et livsmotto i krevende tider?  
Let etter muligheter for å forenkle 
og forbedre- hver dag!

HEALTHTECH med Elin Fjeldberg, Lom kommune

Podkast  #0851
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Hva nevner Elin Fjeldberg som 
fordelaktig for Lom kommune under 
håndteringen av covid-19?
a) At kommunen hadde øvet scenarioet
med en pandemi kort tid innen covid-19.
b) At kommunen hadde fordel av lavt og
oversiktlig innbyggertall.
c) At det allerede var etablert relevante
regionale samarbeid i regionen.

At det allerede var etablert relevante 
regionale samarbeid i regionen.

At innovasjon ikke bare regnes som 
økonomisk gevinst, men også som 
gevinst på andre områder i samfunnet.

KOMP er en skjerm laget for toveis 
videosamtaler til brukere som ikke 
mestrer smarttelefoner og nettbrett.

Hva forteller Elin Fjeldberg at er viktig i å 
administrativt balansere finansielle mål 
og innovative mål?
a) At innovasjon bør holde seg innenfor
fagets rammer, og reguleres for å
begrense risiko.
b) At innovasjon bør regnes som
langsiktige økonomiske investeringer.
c) At innovasjon ikke bare regnes som
økonomisk gevinst, men også som
gevinst på andre områder i samfunnet.

Hva er KOMP, et helse-teknologisk 
produkt implementert i for eksempel 
Lom kommune?
a) KOMP er en applikasjon for kommunal
smittesporing.
b) KOMP er navnet på en felles digital
plattform som helse-sektorene i
Innlandet fylkeskommune benytter.
c) KOMP er en skjerm laget for toveis
videosamtaler til brukere som ikke
mestrer smarttelefoner og nettbrett.

HEALTHTECH med Elin Fjeldberg, Lom kommune

Scann og besøk bedriften
https://www.lom.kommune.no/

HEALTHTECH
ELIN FJELDBERG
ADMINISTRASJONSSJEF
LOM KOMMUNE

Podkast  #0851



Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

28

Tema Perspektiv

Digital nytte vs. digital 
distrupsjon
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Overlege 
hos Nord-gudbrandsdal lokalmedisinske senter, fastlege, 
legevaktsoverlege og fagansvarlig overlege sengepost, Bjørn 
Steinar Storvik. Han jobber for å få frem behovet for samarbeid på 
tvers i helsesektoren. Gjennom sin prosjektoppgave om prosjektet 
"mobilt prehospitalt team" fikk han undersøkt en first-responder-
bil på legevakta, der ein paramedisiner rykket ut til pasienten og 
konfererte med legevaktslegen over videokonsultasjon. Dette ble 
et sterkt eksempel på innovasjon i organisatoriske retning som ble 
muliggjort av teknologi.  Seres og Storvik diskuterer hva som skal 
til for å få effekten av ny teknologi og innovasjon.

Om bedriften
Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter.

Refleksjon
I denne podcasten diskuteres det mye hvordan teknologi påvirker 
møtet mellom pasient og helse-personell. Hva synes du bør være 
viktig i balansen mellom disse i årene fremover? 

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Bjørn Steinar Storvik 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Velferdsteknologi
• Digital disrupsjon
• Videokonsultasjon 

Anbefalt lesing: 

• www.nglms.no
 

HEALTHTECH med Bjørn Steinar Storvik, Nord-gudbrandsdal lokalmedisinske senter 

HEALTHTECH
BJØRN STEINAR STORVIK
OVERLEGE
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SENTER
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HEALTHTECH med Bjørn Steinar Storvik, Nord-gudbrandsdal lokalmedisinske senter

 Innovasjon krever 
evne til å tåle uro og 

motgang – men det er 
normalt.

- Bjørn Steinar Storvik
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Hvem er du, personlig og faglig?  
Fagleg sett: overlege med fokus 
på samarbeid på tvers. Fagleg/
personleg: fan av "wicked problem 
solving"!

Hva kjennetegner velferdsteknologi 
for deg?  
Kome for å bli. Eit godt 
supplement, men må aldri heilt 
erstatte "bedside" legeundersøking, 
til dømes.

Hvordan kom du bort i 
velferdsteknologi?  
Gjennom jobben som 
legevaktsoverlege, skreiv 
prosjektoppgåve om pilotprosjektet 
"mobilt prehospitalt team" under 
masterstudie i helseleiing på BI. I 
korte trekk: ein first-responder-bil 
på legevakta der ein paramedisiner 
rykka ut til pasienten og konfererte 
med legevaktslegen over 
videokonsultasjon.

Hvordan har det endret din 
hverdag?   
I stor grad. Pilotprosjektet 
illustrerte nytta av 
videokonsultasjonar.

Hvilke muligheter ser du?  
Mange! Videokonsultasjon blir nå 
implementert i alle ambulanser 
i Nord-Gudbrandsdalen, 
luftambulansebasa på Dombås og 
nevrolog på Sjukehuset innlandet.

Hvilke utfordringer ser du?  
Digital disrupsjon: altså ein 
kan lett oversjå nokre ting på 
videokonsultasjon, til dømes 
den kliniske vurderinga ved å ha 
pasienten fysisk til stades.

Hva tenker du om velferdsteknologi 
fremover i pleie- og 
omsorgssektoren?  
Kome for å bli! Godt tillegg til, men 
må aldri heilt erstatte "bedside"/
fysiske vurderingar.

Noen tips, tanker eller annet som 
du vil utfordre studentene våre 
med?   
Juridiske utfordringar til dømes.

Hvilke nye dilemmaer oppstår for 
deg?  
Feil bruk, juridiske utfordringar 
(primær-sekundærhelsetjeneste), 
økonomi, dokumentasjon.

Dine viktigste prosjekter siste året?  
Mobilt prehospitalt team. 
Sel kommune tok initiativ til 

innovasjonsprosessen og var 
pilotkommune for utvikling av 
smitteoppsporingsprogrammet til 
KS.

Hva er din mest positive 
overraskelse fra Covid-krisen?   
Wicked problem solving – evnen til 
organisasjonen til rask omstilling 
og løysing av eit problem som ein 
berre har delvis kunnskap om.

Et livsmotto i krevende tider?  
"Innovasjon krever evne til å tåle 
uro og motgang – men det er 
normalt".

HEALTHTECH med Bjørn Steinar Storvik, Nord-gudbrandsdal lokalmedisinske senter
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Hva forteller Bjørn Steinar Storvik at 
var resultatet av undersøkelser som 
kombinerte pasient, video-teknologi, 
lege og besøkende para-medisiner?
a) Pasienten fikk mindre effektiv
oppfølging på grunn av tekniske
utfordringer med video-overføringen.
b) Pasienten følte seg tryggere ved å
slippe å transporteres til undersøkelse av
lege.
c) Pasienten opplevde video-teknologien
som et forstyrrende element.

Pasienten følte seg tryggere ved å slippe 
å transporteres til undersøkelse av lege.

Bruken og innovasjonen må kunne 
forsvares med nytte, og aldri erstatte det 
mest sentrale og menneskelige i helse-
tjenestene.

At leger ofte tolker spørsmål om 
innovasjon eller utvikling av helse-
sektoren ut fra en leges perspektiv.

Hva forteller Bjørn Steinar Storvik om 
riktig bruk av teknologi innen helse-
tjenestene?
a) Effektiviteten teknologien tillater er
like viktig som utbyttet fra tradisjonell
konsultasjon.
b) Teknologi muliggjør utvikling
i sektoren, og vi må gjennom en
overgangsperiode for å lære oss hvordan
vi skal ta den i bruk.
c) Bruken og innovasjonen må kunne
forsvares med nytte, og aldri erstatte det
mest sentrale og menneskelige i helse-
tjenestene.

Hva forteller Bjørn Steinar Storvik om 
når han sier at leger ofte er “veldig 
legete”?
a) At leger er utdannet til, og personlig
tendert mot å foretrekke personlig
kontakt med pasientene fremfor
kommunikasjon via teknologi.
b) At leger er konservative i
innovasjonsspørsmål, gitt den lange
tradisjonen for profesjonen.
c) At leger ofte tolker spørsmål om
innovasjon eller utvikling av helse-
sektoren ut fra en leges perspektiv.

HEALTHTECH med Bjørn Steinar Storvik, Nord-gudbrandsdal lokal-
medisinske senter

Scann og besøk bedriften
http://www.nglms.no/
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Tema Perspektiv

Nye teknologier i 
helsevesenet
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Linda Sørensen 
som er leder for teknologisk Intervensjonssenter hos Sunnaas 
Sykehus. Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus 
innen fysikalsk medisin og rehabilitering. De tilbyr høyspesialisert 
rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig 
sykdom eller skade. Sørensen er begeistring over nye spennende 
teknologier i helsevesenet og jobber nå med flere spennende 
prosjekter innen velferdsteknologi innen rehabilitering. Sørensen 
forteller blant annet om hvordan de bruker robotisering og VR 
innen rehabilitering. 

Om bedriften
Sunnaas sykehus HF tilbyr høyspesialisert rehabilitering til 
mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade. 
Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk 
medisin og rehabilitering og ett av elleve helseforetak i Helse 
Sør-Øst. Foretaket har hovedsakelig regionale, men også nasjonale 
oppgaver, og er et foretak med universitetsfunksjone

Refleksjon
Spillteknologi viser seg å være en ypperlig måte for pasienter å 
rehabilitere på. Men hvordan åpner vi denne spillverdenen opp 
for eldre som ikke har samme begeistring for å lære seg noe nytt 
innen teknologi? 

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Linda Sørensen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• E-Spill for rehabilitering
• Robotisering 
• Velferdsteknologi 

Anbefalt lesing: 

• Tidsskriftet om Social assistive Robotics
 

HEALTHTECH med Linda Sørensen, Sunnaas Sykehus 
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HEALTHTECH med Linda Sørensen, Sunnaas Sykehus

 Gå ut i arbeidslivet 
med en positiv innstilling 

til endringer- det kan være 
slitsomt i prosessen men 
på det men man får en 

tung arbeidshverdag hvis 
man hele tiden vil ha ting 

som det var før.
- Linda Sørensen
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Hva kjennetegner 
velferds teknologi for deg?  
Ordet velferdsteknologi for meg 
omhandler i hovedsak produkter 
som kan bidra til at eldre kan 
være selvstendige og bo lenger 
hjemme. Mitt felt kaller jeg mer 
for rehabiliteringsteknologi- det 
handler mye om trening på nye 
måter
 
Hvordan kom du bort i 
velferdsteknologi?  
Som ergoterapeut er dette et felt 
vi jobber mye med og gjennom 
mastergraden min ble jeg mer 
interessert i de mer avanserte 
teknologien innen rehabilitering – 
og har fokusert mer og mer på det 
de siste årene
 
Hvordan har det endret din 
hverdag?  
Jeg jobber nå fulltid i 
Innovasjonsavdelingen med en 
rekke prosjekter som omhandler 
bruk av teknologi for å bedre 
behandling og gi pasienter en bedre 
hverdag- utfordrende og morsomt
 
Hvilke muligheter ser du? 
Muligheter for mer tilgjengelige 
tjenester for rehabilitering og 

muligheter for å kunne være mer 
selvstendig – leve livet på egne 
premisser

Hvilke utfordringer ser du? 
Å engasjere ansatte som jobber 
med pasienter til å prøve nye 
ting og endre sine tradisjonelle 
arbeidsmetoder er svært vanskelig
 
Hva tenker du om velferds-
teknologi fremover i pleie- og 
omsorgssektoren?  
Jeg tror sektoren vil endres helt- 
men at det vil ta lang tid. Vi kan 
ikke bare putte inn nye teknologier- 
omorganisering må skje samtidig  
 
Noen tips, tanker eller annet som 
du vil utfordre studentene våre 
med?  
Gå ut i arbeidslivet med en positiv 
innstilling til endringer- det kan 
være slitsomt i prosessen men 
på det men man får en tung 
arbeidshverdag hvis man hele tiden 
vil ha ting som det var før
 
Hvilke nye dilemmaer oppstår 
for deg? 
Hvordan helse og teknologi glir 
mer inn i hverandre. Jeg har 
måtte begynne å lære et helt nytt 
fag- lese artikler i teknologiske 
tidsskrifter ikke bare innenfor 
helse- lære en hel del nye begreper

Dine viktigste prosjekter siste året? 
Robottrening for arm og hånd
Automatisering av frakt av utstyr og 
pasienter på sykehus
Utvikling av en grepsskinne 
for pasienter med nedsatt 
grepsfunksjon
Utvikling av en ny type rollator
Utvikling av en robot som skal 
kunne hjelpe helsepersonell med å 
hente og bringe ting samt pasienter 
med dagligdagse oppgaver på 
sykehuset og etter hvert hjemme
 
Hva gjør vi unikt godt i Norge? 
Vi har et veldig godt helsevesen. 
Hvis man er uheldig å bli syk eller 
skadet blir du tatt godt vare på 
enten du er fattig eller rik
 

Hva er din mest positive 
overraskelse fra Covid-krisen?  
Hvordan vi i helsevesenet rask 
har lært oss bruk av VK til både 
møter og behandling på avstand, 
og at de fleste av oss er gode på 
omstillinger
 
Et livsmotto i krevende tider? 
Tror jeg har tenkt sikkert 100 
ganger at «dette er nok ikke flink 
nok til, det vil jeg ikke klare» – men 
stort sett kaster jeg meg ut i det 
likevel- og SÅ mange fantastiske 
muligheter og morsomme 
opplevelser det har gitt meg – så 
stjeler Nike sitt : JUST DO IT

HEALTHTECH med Linda Sørensen, Sunnaas Sykehus
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Hva er Sunnaas Sykehus sitt syn på 
velferdsteknologi?
a) Med et mål om å effektivisere
personellets arbeidsdag best mulig er
forskjellige typer tjenester nødvendig for
at dette skal gå
b) Vi bør bruke minst mulig digitale
tjenester og mest mulig varme hender
c) De bruker spillteknologi for å få
pasienten til å glemme at det er
trening og heller gjøre den nødvendige
rehabiliteringen sosial og morsom i
grupper

De bruker spillteknologi for å få 
pasienten til å glemme at det er 
trening og heller gjøre den nødvendige 
rehabiliteringen sosial og morsom i 
grupper

Roboter for arm-trening hvor maskinen 
hjelper pasienten til å bevege fingrer

Oppgaver som roboten overtar vil gi 
helsefagarbeiderene mulighet til å gjøre 
mer av de viktige arbeidsoppgavene

Hvilke konkrete eksempler nevner 
Linda Sørensen om bruk av roboter til 
rehabilitering?
a) Roboter for arm-trening hvor
maskinen hjelper pasienten til å bevege
fingrer
b) Roboter som rydder og setter på
oppvaskmaskin for pasienten ved
stemmestyring eller sensorer
c) Roboter som leser bøker for pasienten
samtidig som den viser bilder på en
skjerm

Hvordan tror du helsearbeidernes 
hverdag vil se ut i framtiden?
a) Oppgaver som roboten overtar vil gi
helsefagarbeiderene mulighet til å gjøre
mer av de viktige arbeidsoppgavene
b) Ved å ta i bruk roboter i helsetjenesten
i fremtiden vil helsefagarbeidere føle seg
i veien og lite viktige
c) Ved å ta i bruk roboter i helsetjenesten
i fremtiden pålegges det enda et
ansvar for helsefagarbei-dere, nemlig
hovedansvaret om teknologien svikter

HEALTHTECH med Linda Sørensen, Sunnaas Sykehus

Scann og besøk bedriften
https://www.sunnaas.no/
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Tema PerspektivKvalitet og 
arbeidsmotivasjon med 
IKOS
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Marit Strandquist 
som er IKOS forretningsleder og seniorrådgiver hos Sensio. 
Strandquist minner oss på at det også finnes velferdsteknologi 
for ansatte, og ikke bare for brukere. De ansatte trenger også 
gode verktøy for å gjøre jobben sin effektivt nå og fremover og 
Strandquist mener IKOS systemet hun selv har utviklet er et 
verktøy som vil forenkle og effektivisere hverdagen til helsefag 
ansatte rundt om i landet. IKOS har optimalisert og standardisert 
arbeidsprosessene og måler resultater. Det bidrar til gode 
pasientforløp, pasientsikkerhet, god pasientflyt og samhandling, 
effektive tjenester og innsikt for tjenesteforbedring. Målet er å 
oppnå kvalitet, arbeidsmotivasjon og effektivitet samtidig. 

Om bedriften
Sensio startet i 2009 med fokus på å gjøre smarthusteknologi 
til allemannseie. Siden den gang har de installert flere tusen 
smarthjem rundt omkring i Norge og utvidet smarthus teknologi 
til velferdssektoren. I dag er Sensio ledende leverandør av 
velferdsteknologi og hjelper i dag 191 store og små kommuner 
med god og effektiv drift av sine omsorgstjenester, samtidig 
som de leverer komfort og trygghet i de tusen hjem. Sensio har 
et norsk utviklingsmiljø, og sammen med norske kommuner 
har vi utviklet en hel¬hetlig plattform av løsninger som dekker 
kommunenes behov for velferdsteknologi – i dag og i morgen.

Refleksjon
For å skape innovative løsninger er det viktig med en god oversikt 
og forståelse over hva problemet er. Hvordan jobbet Marit 
Strandquist fram løsninger innen helsetjenesten og hva gjorde 
hun for å få oversikten hun behøvde for å lage et produkt som 
fungerte for de ansatte i helsetjenesten?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Marit Strandquist 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Grunderskap
• Velferdsteknologoi
• IKOS sin digitale tavle

Anbefalt lesing: 

• Vær med på IKOS-webinar og les om 
IKOS her: Linkedin: www.linkedin.com/
company/sensio-as/
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HEALTHTECH med Marit Strandquist, Sensio

 Etter å ha ledet så 
mange kvalitetsprosjekter, 
og vi fant ut at det måtte 
lages en digital tavle, så 

gikk det opp for meg at det 
var jeg som måtte gjøre 
det. Ingen andre hadde 

samme oversikt over hva vi 
trengte. Jeg måtte opprette 

et firma, ble grunder og 
fikk støtte fra kommuner 
og Innovasjon Norge til å 

lage IKOS.
- Marit Strandquist
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Hvem er du, personlig og faglig?  
Jeg liker å ta tak i utfordringer, 
analysere dem, samarbeide med 
andre og finne gjennomtenkte og 
smarte løsninger. Utfordringen kan 
være å få det til å blomstre i hagen 
hele sesongen, i sol og skygge. Eller 
utfordringen kan være problemer 
på jobben, hvor vi må finne nye 
måter å jobbe på. Jeg er tålmodig, 
kvalitetsbevisst og målrettet.

Hva kjennetegner 
velferdsteknologi for deg?   
Teknologien er ikke bare for 
pasienter/brukere, men også for 
ansatte. Ansatte er mitt fokus.

Hvordan kom du bort i 
velferdsteknologi?   
Jeg har ledet mange prosjekter 
i kommuner. Vi har jobbet med 
å finne ut hvordan vi kan klare å 
levere kvalitet når det er så mange 
ulike pasienter/brukere med 
komplekse behov. Hvordan skal vi, 
vanlig helsepersonell, klare å levere 
kvalitet? Etter hvert kom vi frem til 
at vi måtte systematisere arbeidet i 
en digital tavle. Her kan vi få plass 
til alt vi må huske på.

Hvordan har det endret din 
hverdag?   
Etter å ha ledet så mange 
kvalitetsprosjekter, og vi fant ut at 
det måtte lages en digital tavle, så 
gikk det opp for meg at det var jeg 
som måtte gjøre det. Ingen andre 
hadde samme oversikt over hva 
vi trengte. Jeg måtte opprette et 
firma, ble grunder og fikk støtte fra 
kommuner og Innovasjon Norge til å 
lage IKOS.

Hvilke muligheter ser du?  
IKOS gir oss oversikt over alt vi 
må huske på ett sted. Det blir 
oversiktlig og gøy å jobbe!
Hvilke utfordringer ser du?  
Å få fortalt hele Norge at at IKOS 
finnes! At alle tar tavlen i bruk
Hva tenker du om velferdsteknologi 
fremover i pleie- og 
omsorgssektoren?      
Rydder og forenkler hverdagen. 
Grunnlag for arbeidsglede, 
forståelig, håndterlig og 
meningsfullt arbeid.

Noen tips, tanker eller annet som 
du vil utfordre studentene våre 
med?   
Undersøk på praksisplassen hvilke 
verktøy avdelingen bruker for å 
få oversikt og huske alle viktige 
ting. Har de en whiteboard-tavle 
med viktige ting man må følge 

med på? Har de gule lapper? 
Beskjeder i en svart bok? Fortell på 
arbeidsplassen at dette kan man få 
digitalt på en tavle!

Hvilke nye dilemmaer oppstår for 
deg?  
Ingen tid å miste. Ta det i bruk! Vi 
må tåle en kultur- og en struktur-
endring. For det blir det.

Dine viktigste prosjekter siste året?  
Spre IKOS til flere nye kommuner.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
Vi er i front med velferdsteknologi

Hva er din mest positive 
overraskelse fra Covid-krisen?   
Ikke overrasket. Helsepersonell er 
opptatt av kvalitet uansett 

Et livsmotto i krevende tider?  
Se på målet ditt og ta rolig ett steg 
av gangen. Du kommer frem 

HEALTHTECH med Marit Strandquist, Sensio
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Marits reise gikk fra å jobbe i offentlig 
sektor til å bli gründer i det private mot 
det offentlige, hvorfor?
a) Ved å jobbe som helsefag-lærer i det
offentlige så hun de høye forventingene
man har til helsefagarbeidere. Dette førte
til at Marit ville gå i kjernen av problemet
for å finne en mer effektiv løsning for
helsepersonellet
b) I jobben som helsefagarbeider i det
offentlige observerte hun pasientene
og deres behov. Da så hun hvilke små
endringer som kunne hjelpe dem med å
for eksempel bo hjemme lengre
c) I sine mange år innen helsetjenesten
i det offentlige merket Marit at viktige
saker innenfor innova-sjon gikk for treigt,
da tok hun saken i egne hender

Ved å jobbe som helsefag-lærer i det 
offentlige så hun de høye forventingene 
man har til helsefagarbeidere. Dette førte 
til at Marit ville gå i kjernen av problemet 
for å finne en mer effektiv løsning for 
helsepersonellet

Med digitaliserte tavler som fungerer 
som en huskeliste for personalet og som 
effektivise-rer overlapping og samtidig 
er tryggere for pasienter med høy risiko 
som blir automatisk flyttet opp på 
sjekklisten

Ved å bruke mindre tid på samtaler om 
oversikt over pasienten så utvikler de 
ansatte seg ved å heller kunne diskutere 
de viktige temaene for den enkelte 
pasienten på et dypere ni-vå

Hvordan hjelper IKOS helsefagarbeidere 
til å gjøre en bedre jobb?
a) Med digitaliserte tavler som fungerer
som en huskeliste for personalet og som
effektivise-rer overlapping og samtidig
er tryggere for pasienter med høy risiko
som blir automatisk flyttet opp på
sjekklisten
b) IKOS tilbyr billige kurs for
helsefagarbeidere som ønsker påfyll
av kunnskap eller mer informa-sjon
om ny teknologi som blir brukt innen
helsetjenesten
c) IKOS lager tjenester hvor personalets
ansvar blir systematisert og mer
overvåket, dette for pasien-tens trygghet

Hvordan ser vi ansatte utvikle seg 
innenfor velferdstjenester?
a) Ved å bruke mindre tid på samtaler
om oversikt over pasienten så utvikler de
ansatte seg ved å heller kunne diskutere
de viktige temaene for den enkelte
pasienten på et dypere ni-vå
b) Ved å videreutdanne seg på eget
initiativ, enten ved kurs eller ved å gå
skole
c) Ved å selv søke opp innovative
tjenester innen helse og anbefale disse
for sitt arbeidssted

HEALTHTECH med Marit Strandquist, Sensio

Scann og besøk bedriften
https://sensio.no/
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Tema Perspektiv

Velferdsverdi- og 
teknologi kommunalt
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Terje Røe som 
er Regionrådgiver  i Regionrådet for Sør-Østerdal. Han forteller 
om hvordan ny teknologi endrer prosesser og hjelper oss å 
endre kommunene og det må vi dersom vi skal få effektene av 
innovasjonene som kommer. Akkurat som en spesialavdeling ved 
et sykehus krever like mye teknisk kompetanse som pleiefaglig 
kompetanse vil pleie- og omsorgsektoren i kommunene få behov 
for det samme Det vil i praksis si at vi trenger en «helhetlig pleie 
og omsorgstjeneste» hvor skillelinjene mellom de med ansvar for 
utførelsen av tjenestene fjernes. 

Om bedriften
edmark er et område, valgkrets til stortingsvalg og et tidligere 
fylke på Østlandet i Norge. Fylket grenset mot Trøndelag i nord, 
Oppland i vest og Akershus i sør. I øst grenset Hedmark til 
Värmland, Dalarna og Jämtlands län i Sverige.

Refleksjon
Små kommuner har utfordringer som er knyttet til det 
demografiske og behøver ny teknologi for å kunne ta ansvar for 
sine innbyggere. Det er en stor utfordring når budsjettene blir 
mindre romsligere med tiden. Hva kan man som leder gjøre for å 
belyse dette temaet og hvordan kan stat og kommune samarbeide 
bedre for å få til effektiv innovasjon?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Terje Røe 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Struktur og ledelse
• Velferdsteknologi
• Kommunal sektor
• Regulatoriske utfordringer  

Anbefalt lesing: 

• Følg med på informasjon fra nasjonale 
myndigheter og KS. 

• Det publiseres utrolig mye kompetent og 
bra informasjon. 

• Også LørnTech da selvfølgelig. 
 

HEALTHTECH med Terje Røe, Sør-Østerdal 

HEALTHTECH
TERJE RØE
REGIONRÅDGIVER
SØR-ØSTERDAL

PODKAST #0855 VELFERDSVERDI- OG TEKNOLOGI KOMMUNALT. TERJE RØE, SØR-ØSTERDAL

Podkast  #0855



41

Podkast  #0855

HEALTHTECH med Terje Røe, Sør-Østerdal

 Sammenslåing 
krever ny strategi- 
og handlingsplan 

for regionen. Innen 
velferdsteknologi er det 
arbeidet med å over tid 

opprettholde framdriften i 
velferdsteknologiprosjektet 

som er viktigst.
- Terje Røe
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Hva kjennetegner 
velferdsteknologi for deg? 
Teknologi som hjelper innbyggerne 
til en enklere hverdag.

Hvilke muligheter ser du?  
Teknologien er i stadig utvikling og 
utfordringer er fortsatt å organisere 
bruken av den. Kommunene har 
et ansvar for alle innbyggere og 
kommunenes tjenestetilbud er 
viktig for å mestre hverdagen. 
Mange vil selv investere i 
tilgjengelig teknologi, både for 
praktisk hjelp, sikkerhet og kontakt 
med familie og venner. Frivillig 
sektor må engasjeres for å motvirke 
ensomhet.  Spesialhelsetjenesten 
(sykehusene) vil i framtiden ta 
i bruk teknologien for i  større 
grad behandle folk hjemme eller i 
kommunale institusjoner. Viktig for 
innbyggere i distriktskommuner i et 
land med store avstander. Mottoet 
er: «Du kan bo hjemme lenger enn 
du tror» 

Hvilke utfordringer ser du? 
Med en stadig større andel eldre 
over 80 år har vi ikke noe annet 
valg enn å ta i bruk teknologien der 
hvor den kan hjelpe innbyggerne 
til en enklere hverdag. Den største 
utfordringen er å motvirke at 
økt bruk av teknologi gjør at 
folk blir ensomme. Selv om det 
vil være et privat marked for 
velferdsteknologi-tjenester vil 
kommunene ha ansvaret for at 
alle får et tilrettelagt tilbud og 
at innbyggernes rettigheter blir 
ivaretatt. Dette vil blant annet 
kreve at kommunene har ressurser 
til å oppdatere sine ansattes 
kompetanse. 
 
Hva tenker du om velferdsteknologi 
fremover i pleie- og 
omsorgssektoren?   
Akkurat som en spesialavdeling 
ved et sykehus krever like 
mye teknisk kompetanse som 
pleiefaglig kompetanse vil pleie- 
og omsorgsektoren i kommunene 
få behov for det samme. Det vil 
bety at samhandlingen mellom 
spesialisthelsetjenesten (staten) 
og primærhelsetjenesten 
(kommunene) vil bli avgjørende 
for at velferdsteknologi skal 
fungere. Det vil i praksis si 
at vi trenger en «helhetlig 
pleie og omsorgstjeneste» 

hvor skillelinjene mellom de 
med ansvar for utførelsen av 
tjenestene fjernes. Det er igangsatt 
samarbeidsprosjekter for å få dette 
til, men med forskjellige eiere og 
budsjetter er det utrolig krevende. 
Pleie og omsorgstjenesten er den 
største økonomiske utfordringen 
for kommunene og  vil bli enda mer 
krevende framover. Hva om staten 
som eiere av sykehusene også fikk 
ansvar for primærhelsetjenesten? 
   
Noen tips, tanker eller annet som 
du vil utfordre studentene våre 
med? 
Still spørsmål om framtidas 
utfordringer. Hva vil være den 
viktigste grunnen til at unge velger 
en utdanning og jobb innen helse, 
pleie- og omsorg. Hvilket Norge 
ønsker vi? Er velferdsstatens 

overlevelse avhengig av 
teknologien?
 
Hva er din mest positive 
overraskelse fra Covid-krisen? 
At vi faktisk i dette landet har en 
unik tillit til hverandre og til våre 
besluttende myndigheter. Dette må 
vi ta vare på. Det kommer garantert 
nye utfordringer.

HEALTHTECH med Terje Røe, Sør-Østerdal
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Hva er ledelsens rolle når det kommer til 
å ta ut potensialet i velferds-teknologien 
og få det ut kommunalt?
a) Lederen må finne tilbud som finnes,
spre kunnskap til helsefag-arbeiderne
f.eks via webi-nar og lønne livslang
læring
b) Lederen må sette seg grundig inn
i teknologi og hvilke muligheter som
finnes, så gå til innkjøp av det nyeste
og beste og spre disse tjenestene til sin
kommune
c) Lederen må sette seg grundig inn
i teknologi og hvilke muligheter som
finnes, så gå til innkjøp av det nyeste
og beste og spre disse tjenestene til sin
kommune

Lederen må finne tilbud som finnes, spre 
kunnskap til helsefag-arbeiderne f.eks via 
webi-nar og lønne livslang læring

Det er en nødvendighet å fornye 
helsetjenesten i en kommune hvor 
innbyggerne bor spredt og i tillegg 
ønsker å bo hjemme lenger. Utfordringer 
er da tilgang til bedre bred-båndsdekning 
og ordne fiber til alle husstander

Staten må gjennom god forvaltning av 
økonomiske midler gjøre det mulig for 
kommunen å gjennomføre sitt ansvar 
for befolkningen når det kommer til 
helsetjenester

Er det en nødvendighet å fornye 
helsetjenesten og vil det medbringe noen 
utfordringer?
a) Det er en nødvendighet å fornye
helsetjenesten i en kommune hvor
innbyggerne bor spredt og i tillegg
ønsker å bo hjemme lenger. Utfordringer
er da tilgang til bedre bred-båndsdekning
og ordne fiber til alle husstander
b) Det er en nødvendighet å fornye
helsetjenesten i de største kommunene
hvor det er mest pågang. Utfordringene
ligger i å skape bra nok tilpasset
teknologi for å hjelpe hver enkelt pasient
slik at hjelpen effektiviseres
c) Det er ikke nødvendig å fornye
helsetjenesten i de minste kommunene
hvor det som regel er god kapasitet og
korte ventelister

Noe er statens ansvar og noe er 
kommunens ansvar, hvordan kobler 
man disse systemene sammen slik at 
innovasjonen blir effektiv?
a) Staten må gjennom god forvaltning av
økonomiske midler gjøre det mulig for
kommunen å gjennomføre sitt ansvar
for befolkningen når det kommer til
helsetjenester
b) Kommunen må ta et større ansvar for
de økonomiske midlene de får av staten
og fordele de på områder som behøver
det mest inne helse og nye tjenester
c) Kommunen må være mer presis
på sine ønsker innen fornying av 
helsetjenesten slik at staten kan 
budsjettere dette riktig og rettferdig

HEALTHTECH med Terje Røe, Sør-Østerdal

Scann og besøk bedriften
https://www.hedmark.org/meny/politikk/rad-
utvalg-og-samarbeid/regionradene-i-hedmark/
regionradet-for-sor-osterdal/

HEALTHTECH
TERJE RØE
REGIONRÅDGIVER
SØR-ØSTERDAL

Podkast  #0855



Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

44

Tema Perspektiv

Fallgruver innen 
implementering
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Ruth Sørlie med 
som er E-Helsekoordinator i Åmot kommune. Hun har er en 
sykepleier med 30 års fartstid i kommunehelsetjenesten og har 
vært med på flere digitaliseringsprosjekter. Hun sier de ser et hav 
av muligheter, men erfaringen de har gjort er at skal du lykkes 
kreves det en god kartlegging av behov og hva tjenestemottakeren 
kan nyttegjøre seg. Bommer du her hjelper det ikke hvor fin og 
flott teknologien er. Dette er fordi Velferdsteknologi ikke er noe 
quick fix. Det hjelpe rikke at tjenestegiver mener noen har nytte 
av en ny teknologi dersom mottakeren ikke klarer å nyttegjøre seg 
av det. Sørlie forteller i episoden om flere fallgruver og erfaringer 
hun har selv opplevd. 

Om bedriften
Åmot er en kommune i Østerdalen i Innlandet. Den grenser i nord 
til Rendalen, i øst til Trysil, i sør til Elverum, i sørvest til Løten, 
Hamar og Ringsaker, og i vest til Stor-Elvdal. Kommunen har fått 
navnet Åmot fordi de to elvene Glåma og Rena møtes her.

Refleksjon
Åmot kommune streber mot en plan som går ut på at man som 
pasient skal få være hjemme lengst mulig. Dette er noe de har 
funnet ut at pasient selv ønsker og derfor er det viktig for dem å 
finne løsninger som gjør dette mulig. Hvilke tjenester har de satt 
i gang rundt dette, og hvilke tjenester arbeider de med å få til i 
fremtiden?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Ruth Sørlie 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Fallgruver
• Velferdsteknologi
• Implementering 
• Ledelse

Anbefalt lesing: 

• Er du i startfasen, gå inn på Nasjonalt 
velferdsteknologiprogram. Her vil du 
finne nyttige veiledninger og erfaringer 
andre har gjort. 

• Det nytter ikke å ta snarveier og 
erfaringene andre har gjort kan hjelpe 
deg med å unngå de samme feilene.

 
HEALTHTECH med Ruth Sørlie, Åmot kommune 
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HEALTHTECH med Ruth Sørlie, Åmot kommune

 Ha brukerbehovet 
i fokus og ta ett skritt av 
gangen. Skal du lykkes 
med implementering 
av teknologi må hele 

tjenesten være involvert. 
Det er et lederansvar.

- Ruth Sørlie
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Jeg er sykepleier med 30 års 
fartstid i kommunehelsetjenesten. 
De siste 15 årene har jeg innehatt 
ulike lederstillinger og hatt 
hovedansvar for blant annet 
velferdsteknologi.

Hvordan kom du bort i 
velferdsteknologi?   
Mitt første møte med 
velferdsteknologi bortsett fra 
trygghetsalarmer starte med 
et prosjekt i regi av Terningen 
nettverk. Senere har jeg vært 
og er med i Velferdsteknologi 
Sør-Østerdalen hvor vi nå er 6 
kommuner som samarbeider om 
felles velferdsportal der hver enkelt 
kommune mottar alarmer direkte til 
mobilt vaktrom i stedet for å gå om 
et eksternt responssenter.

Hvilke muligheter ser du? 
«Du kan bo hjemme lenger enn 
du tror» er visjonen vi har jobbet 
ut i fra i Sør-Østerdalen og det 
er mange muligheter, men skal 
vi lykkes kreves det godt nok 
mobilt nettverk og bredband 
ute i grisgrente strøk. Jeg ser 
muligheten for at vi kan sette inn 
teknologiske løsninger som bidrar 

til egenmestring og trygghet i 
stedet for å sette inn tradisjonelle 
tjenester med personbistand. 
Skal vi oppnå det må vi nå ut til 
innbyggerne med informasjon om 
hvilke muligheter som finnes, vi 
må ansvarlige gjøre innbyggerne 
til å ta ansvar i eget liv, vi må ha 
med oss fastlegene på laget da de 
er de første som er i kontakt med 
framtidige brukere og vi må skolere 
tjenestekontor og tjenesteytere til 
å tenke egenmestring for brukeren 
og kartlegge nettverket rundt den 
enkelte.

Hvilke utfordringer ser du?  
Å nå ut med tilstrekkelig 
informasjon/opplæring og 
ansvarliggjøre ansatte som får 
ansvar for å drifte teknologien til 
daglig.  
Å få hele organisasjonen til å forstå 
at det kreves mer enn å plassere 
ut en teknologisk løsning og så 
innhente gevinsten – den skal 
driftes, ansatte må få opplæring, 
hva gjør vi når teknologien er ute av 
drift, hva gjør vi med feilmeldinger 
osv.

Hva tenker du om velferds-
teknologi fremover i pleie- og 
omsorgssektoren? 
Det vil være avgjørende å 
implementere teknologiske 
løsninger dersom vi skal kunne 
klare å gi nødvendige tjenester.    

Noen tips, tanker eller annet som 
du vil utfordre studentene våre 
med?  
Saksbehandlere på tjenestekontor 
og fastlegen er viktige for å fange 
opp behov tidlig nok. Start med å 
kartlegge brukerbehov og hvilke 
utfordringer den enkelte trenger 
bistand til å løse.
 

Dine viktigste prosjekter siste året? 
Siste året har vi startet et prosjekt 
om å få KAD-seng tilbake til 
kommunen ved å ta i bruk digital 
konsultasjon med legevakt. En 
vil gjøre at pasienter i institusjon 
slipper å bli transportert 3 mil 
i drosje eller sykebil for å få 
et legetilsyn utenom ordinær 
arbeidstid. Vi vet også at personer 
med kognitiv svikt sliter når de skal 
forholde seg til ny steder og nye 
personer. Det vil også gi en stor 
samfunnsøkonomisk gevinst ved 
redusert transport til legevakt og 
mindre ekstra innleie av personell 
som må følge den enkelte.

 

HEALTHTECH med Ruth Sørlie, Åmot kommune
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Hva var drivkraften bak å få til flere 
digitaliserte løsninger i Åmot kommune?
a) Viktigst var å finne brukerbehovene før
man implementerte teknologi
b) Kommunen startet i det små. Først
ved ett legekontor som en test og så
spredde det seg sakte, men sikkert
videre til flere legekontor og etterhvert til
innbyggerne generelt
c) Kommunen startet med å spre
budskapet til pårørende og innbyggere
og etterhvert ble det også en del av
hverdagen til legekontorene

Viktigst var å finne brukerbehovene før 
man implementerte teknologi

En bom ved å gjøre pasient dårligere 
ved bruk av teknologiske løsninger. 
Automatiske stemmer fra maskiner virket 
skremmende i stedet for hjelpende 
samtidig som pasienten ikke ble kartlagt 
grundig nok

Ikke vent på opplæring, sett deg inn i nye 
muligheter som finnes og ta ansvar for 
teknolo-gien du velger å utnytte

Det er viktig med evaluering av arbeid for 
å unngå å gjøre samme feil og mangler 
flere ganger. Hvilke bommer forteller 
Ruth Sørlie om i episoden?
a) En bom ved å gjøre pasient dårligere
ved bruk av teknologiske løsninger.
Automatiske stemmer fra maskiner virket
skremmende i stedet for hjelpende
samtidig som pasienten ikke ble kartlagt
grundig nok
b) En bom ved å bruke overvåkning i
stedet for personell hvor kameraene
sviktet og pasient ikke ble observert på
en grundig og sikker nok måte
c) I stedet for en tredjepart som tok imot
nødsamtaler og varsler fra alarmer til
pasient gikk de direkte til personell, noe
som belastet dem unødvendig mye

Hva kan helsefagarbeidere bidra med 
selv for å innovere på prosess og helhet?
a) Ikke vent på opplæring, sett deg inn i
nye muligheter som finnes og ta ansvar
for teknolo-gien du velger å utnytte
b) En helsefagarbeider bær aldri teste ut
noe på eget ansvar, men heller bruke sin
stemme til å presse ledelsen til kurs og
opplæringer innen ny teknologi
c) Helsefagarbeidere bør fokusere på
den “varme” delen av jobben, så kan
teknologer fokusere på den digitale
delen

HEALTHTECH med Ruth Sørlie, Åmot kommune

Scann og besøk bedriften
https://www.amot.kommune.no/
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Tema Perspektiv

Velferdsteknologi – 
kommunenes perspektiv
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kristin Standal 
som er prosjektleder i KS Forskning Innovasjon Digitalisering og 
tidligere prosjektleder i Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP). 
Standal mener velferdsteknologi gir frihet og trygghet slik at folk 
med redusert funksjon av ulike slag kan klare seg selv og beholde 
verdigheten ved å være selvstendig. For å forklare dette forteller 
hun oss historien om Martin og hvordan velferdsteknologi har 
hjulpet han. Standal ønsker å få frem gode suksess historier fordi 
potensialet fortsatt er så stort, men hun tror kommunene trenger 
flere suksesshistorier for å se og «tørre» å satse fullt ut

Om bedriften
KS er kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner. 
KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon og 
forhandlingspart i lønnsoppgjørene.

Refleksjon
hvilken måte kan teknologi bidra til å være herre i eget liv under 
helseomsorg?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Kristin Standal 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Tjenesteinnovasjon
• Velferdsteknologi
• Helseinformatikk 

Anbefalt lesing: 

• Vi utvikler en ny versjon av Velferds-
teknologiens ABC nå – den vil være klar 
tidlig i 2021.

 

HEALTHTECH med Kristin Standal, KS Forskning Innovasjon Digitalisering 
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HEALTHTECH med Kristin Standal, KS Forskning Innovasjon Digitalisering

 Ikke tenk 
for komplisert, ta 

utgangspunkt i 
brukerbehov og se 

mulighetene teknologi 
kan gi. Etiske vurderinger 

og god opplæring er en 
forutsetning.

- Kristin Standal
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Hvem er du, personlig og faglig?  
Jeg er 56 år, gift og 2 voksne barn, 
har vært så heldig at jeg har fått 
være med å bygge opp fagområdet 
velferdsteknologi siden 2009 – det 
har vært en utrolig artig reise

Hva kjennetegner velferds - 
teknologi for deg?   
Velferdsteknologi gir frihet og 
trygghet slik at folk med reduserte 
funksjon av ulike slag kan klare seg 
selv og beholde verdigheten av å 
være selvstendig.

Hvordan kom du bort i 
velferdsteknologi?   
I kommunen jeg jobbet i tidligere 
ble jeg bedt om å lage en sak 
til politikerne med tiltak på 
velferdsteknologi. Dette var 
tilbake i 2009, og vanskelig å finne 
kunnskap om dette. Vi kjente 
ikke andre kommuner som hadde 
begynt å jobbe med det da.

Hvordan har det endret din 
hverdag?   
Det har gitt meg muligheten til å 
jobbe sammen med alle landets 
kommuner og bidra til at de jobber 
med endring av tjenestene mm

Hvilke utfordringer ser du?  
En utfordring vi ser er at det 
å innføre velferdsteknologi 
griper inn  på tvers av sektorer 
i kommunene og gjør at nye 
samarbeidskonstellasjoner må 
til for å levere tjenestene. Det 
forutsetter store endringsprosesser, 
avlæring av gamle måter å jobbe 
på. Mange er utålmodige (kanskje 
særling leverandørene) – det er 
en utfordring.. Hvis kommunene 
skal få gevinst av teknologiene må 
mesteparten av innsatsen legges på 
nettopp dette.

Hva tenker du om velferds-
teknologi fremover i pleie- og 
omsorgssektoren?     
Jeg tror potensialet fortsatt er 
stort, men kommunene trenger 
flere gevinsthistorier hver for å se 
og «tørre» å satse fullt ut

Hvilke nye dilemmaer
oppstår for deg?  
Fare for at det blir ulik praksis 
og tilbud i landet fordi mange 
kommuner sliter med å ha 
kompetanse på alle felt – og her 
kreves det mange kompetanser 
for å lykkes. Samarbeid kommuner 
imellom kan bøte på det

Dine viktigste prosjekter siste året?  
Viktigste læring siste året er at 
velferdsteknologi krever tverrfaglig 
og tverrsektoriell innsats, 
dedikerte ledere som vil lede 
endringsprosessene og mange 
ildsjeler som legger kreftene inn for 
å skape gode trygge tjenester for 
innbyggerne

Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
Helhetlig jobbing og nasjonal 
satsing med metoder tilpasset 
kommunene, prosessveiledning og 
oppfølging. Ingen andre nordiske 
land gjør tilsvarende (dokumentert 
av Nordens välfärdssenter)

Hva er din mest positive 
overraskelse fra Covid-krisen?   
Kommunene snudde seg rundt og 
implementerte mye ny teknologi på 
kort tid.

HEALTHTECH med Kristin Standal, KS Forskning Innovasjon Digitalisering
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Hvordan får man, ifølge Kristin Standal 
i gang et helhetlig system i kommunene 
når det gjelder digitalisering?
a) Kommunene må på egen hånd lære
seg nye måter å arbeide på, ingen
kommuner er like og hver enkelt
kommune må gjøre det på sin måte, men
med god hjelp av KS
b) Kommunene som vil ha hjelp av KS må
skrive under på å ville samarbeide med
en annen kommune for å utvikle sine
tjenester
c) Kommunene som vil ha hjelp av KS
kan velge om de vil samarbeide med
en annen kommune for å utvikle sine
tjenester

Kommunene som vil ha hjelp av KS må 
skrive under på å ville samarbeide med 
en annen kommune for å utvikle sine 
tjenester

Man lærer mer ved å samarbeide 
med andre kommuner og på tvers av 
avdelinger og sam-tidig av-lære de gamle 
metodene og være åpen for teknologi

Teknologi skal ikke presses på en bruker, 
ønsket må komme fra brukeren

Hvilke metoder benyttes for å effektivt 
implementere teknologiske løsninger i 
de ulike kom-munene her i landet?
a) Man lærer mer ved å samarbeide
med andre kommuner og på tvers av
avdelinger og sam-tidig av-lære de gamle
metodene og være åpen for teknologi
b) Man lærer ved å teste og feile med
nye systemer i sin egen kommune
samtidig som man også tar vare på de
ordinære metodene for arbeid
c) Man lærer ofte at ledere som ikke har
noen kompetanse innenfor teknologi bør
investere tid og penger i gode kurs for å
få grunnleggende forståelse for faget

Hvordan fungerer tjenesteinnovasjon i 
praksis?
a) Tjenestene bør dreie seg om hva
brukerene må ha av hjelp, frivillig eller
ufrivillig
b) Tjenester bør ikke dekke over behovet
for hjelp av helsepersonell, dette både
for brukerene og personalets beste
c) Teknologi skal ikke presses på en
bruker, ønsket må komme fra brukeren

HEALTHTECH med Kristin Standal, KS Forskning Innovasjon 
Digitalisering

Scann og besøk bedriften
https://www.ks.no/
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Tema Perspektiv

Digital 
hjemmeoppfølging, 
fremtidens 
helsetjeneste?
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Linda Nilsen 
Augland som er spesialsykepleier med master i klinisk sykepleie i 
Larvik kommune. Augland forteller om de store mulighetene som 
ligger innen fjernoppfølging for blant annet kroniske syke, både for 
deres del, men også fra et økonomisk ståsted. Velferdsteknologi 
vil bli viktigere fremover og da er det viktig å være åpen for nye 
måter å jobbe på. Augland minner oss på: «Omsorgskrisen skapes 
ikke av eldrebølgen, men av forestillingen om at omsorg ikke kan 
gjøres annerledes enn i dag.»

Om bedriften
Ansatte i Larvik kommune jobber innenfor et bredt spekter av 
fagområder. Med 3500 ansatte er de en av Vestfolds største 
arbeidsgivere, og påvirker hverdagen til 44.000 innbyggere hver 
eneste dag.

Refleksjon
En sykehusinnleggelse vil koste over 10.000 kr pr døgn. 
Sykehusdøgn per pasient forkortes. Dette sparer sykehuset 
for økonomiske utgifter. Men med dårligere pasienter i 
hjemmesykepleien som medfører økte utgifter for kommunenes 
helsebudsjett; hadde norske helseutgifter i sin helhet vært 
redusert dersom snittdøgnet på sykehuset ble forlenget?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Linda Nilsen Augland 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Velferdsteknologi
• Fjernoppfølging
• Kronisk sykdom 
• Kommunens perspektiv 

Anbefalt lesing: 

• Kommunikasjon i relasjoner, av Eide og 
Eide
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HEALTHTECH med Linda Nilsen Augland, Larvik kommune

 Enten går det bra 
eller så går det over!

- Linda Nilsen Augland



Intervju
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Hvem er du, personlig og faglig?  
Jeg er en frittalende dame på 46 
år fra Kjerringvik i Vestfold, har 
jobbet med velferdsteknologi siden 
oktober 2018. Jeg liker å jobbe med 
pasientene for å gjøre hverdagen 
deres litt lettere, gi støtte og råd. 
Jeg liker også godt å jobbe med 
utvikling av helsetjenesten til det 
bedre for pasientene og for å jobbe 
mer ressurseffektivt i fremtiden

Hva kjennetegner velferds - 
teknologi for deg?   
Noe som kan skape sosial kontakt 
mellom mennesker, trygghet og gi 
mestring. Det skal være enkelt å 
bruke, enkelt brukergrensesnitt

Hvordan kom du bort i 
velferdsteknologi?   
Gjennom utdanning på USN

Hvordan har det endret din 
hverdag?   
Totalt! Fra å jobbe turnus i pleie, 
jobber jeg nå med utvikling av 
en helt ny tjeneste med nye og 
spennende oppgaver hver dag

Hvilke muligheter ser du?  
Ressursbesparelser, menneskelig 
kontakt brukes til å gjøre hyggelige 
ting med pasientene og ikke bare 
pliktting, ressurser brukes mer 
riktig, skaper mer trygghet for 
pasientene, mer presis behandling 
til rett tid, mer selvstendighet, økt 
kvalitet på tjenesten,

Hvilke utfordringer ser du?  
Personvern, problemer med 
teknologien mens den utvikles, ting 
fungerer ikke som de skal og det 
skaper usikkerhet hos brukerne og 
merarbeid for tjenesten

Noen tips, tanker eller annet som 
du vil utfordre studentene våre 
med?  
 Tenk nytt! Vær nysgjerrig! Og vær 
åpen for nye måter å jobbe på. 
Husk: «Omsorgskrisen skapes 
ikke av eldrebølgen, men av 
forestillingen om at omsorg ikke 
kan gjøres annerledes enn i dag.»

Hvilke nye dilemmaer oppstår for 
deg?  
Jeg er en utålmodig person og 
utvikling tar mye tid. Utfordringen 
for meg blir å ha nok tid og 
tålmodighet og innse at ting tar tid

Dine viktigste prosjekter siste året?  
Oppfølging av covid-smittede
Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
Evnen til omstilling, evnen til å 
skape gode prosjekter og å se 
fremover

Hva er din mest positive 
overraskelse fra Covid-krisen?  
Evnen til omstilling i alle ledd, 
hvordan vi har stilt opp for 
hverandre

Et livsmotto i krevende tider?  
Enten går det bra eller så går det 
over!
 
 

HEALTHTECH med Linda Nilsen Augland, Larvik kommune
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Hvordan driver man tjenesteutvikling 
i praksis fra kommuneperspektiv og 
sykepleiernes perspektiv?
a) Tenke på hva som er best for
pasienten versus det å holde på sine
vante roller i helsesystemet, tenke på
pasientens trygghetsfølelse når det
kommer til digitale hjelpemidler og tenke
utenfor boksen og utenfor sykehuset.
Forebyggende digitale tjenester vil kunne
avlaste sykehusene ved at pasient selv
kan forebygge forverrelsen av sin sykdom
b) Sørge for at pasientene klarer mest
mulig selv egentlig
c) Ikke bekymre seg for mye. Det ordner
seg alltid

Tenke på hva som er best for pasienten 
versus det å holde på sine vante roller 
i helsesystemet, tenke på pasientens 
trygghetsfølelse når det kommer 
til digitale hjelpemidler og tenke 
utenfor boksen og utenfor sykehuset. 
Forebyggende digitale tjenester vil kunne 
avlaste sykehusene ved at pasient selv 
kan forebygge forverrelsen av sin sykdom

Sørge for digitale tjenester rundt 
pasienten som gjør dem selvstendig 
nok til å være med på å forebygge egen 
forværring

Larvik kommune er flinke til å tenke nytt 
og med tanke på framtidens mangler på 
helsepersonell så ser de viktigheten av 
nye tjenester og dermed søkte de om 
midler til å teste ut ny teknologi innen 
helse

Hvordan sørger man for at man får med 
seg brukerperspektiv når bruker selv 
ikke har oversikt over deres behov eller 
hva som er tilgjengelig eller best for 
dem?
a) Brukere av helsetjenester bør
sentraliseres til egnede helse-kolonier.
Dermed forhindrer man utrygghet i
hjemmet samt reduserer avstandene for
å motta helsehjelp
b) Mest mulig kameraovervåkning
av pasientene som observeres av
paramedics
c) Sørge for digitale tjenester rundt
pasienten som gjør dem selvstendig
nok til å være med på å forebygge egen
forværring

Er det noe ved Larvik kommune som 
er annerledes siden de tar en skarp 
posisjon innenfor innovasjon i helsefag?
a) Larvik kommune er den kommunen
i Norge som har størst helsebudsjett.
Resultatet er muligheten det bringer til å
satse på helseinnovasjon
b) Nei
c) Larvik kommune er flinke til å tenke
nytt og med tanke på framtidens
mangler på helsepersonell så ser de
viktigheten av nye tjenester og dermed
søkte de om midler til å teste ut ny
teknologi innen helse

HEALTHTECH med Linda Nilsen Augland, Larvik kommune

Scann og besøk bedriften
https://www.larvik.kommune.no/
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Tema Perspektiv

Brukere må ha kunnskap 
til å bruke
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Dag Karterud som 
er førsteamanuensis på storbyuniversitetet OsloMet. Karterud 
ønsker å snakke mer om hvilke holdninger, utfordringer, og 
innstillinger vi har til teknologi i helsevesenet. Han reflekterer over 
hvilken kvalitet de "varme hendene" vi nå har, faktisk har? Dersom 
de hendene blir veldig travle fordi de har for mye å gjøre så er 
det kanskje bedre å snakke med noen på en skjerm som faktisk 
har tid til å prate med deg? Han forklarer at velferdsteknologi for 
han er alt fra enkle praktiske hjelpemidler til avanserte AI baserte 
systemer.  

Om bedriften
OsloMet – storbyuniversitetet er et universitet med hovedcampus 
i Oslo. Det fikk universitetsstatus i 2018 og het tidligere Høgskolen 
i Oslo og Akershus (HiOA). Universitetet tilbyr et bredt spekter 
av profesjonsutdannelser. Hovedfokuset for forskningen er rettet 
mot de profesjonene som inngår i universitetets studietilbud, 
samt forskning på arbeidsliv og profesjoner generelt. Foruten 
hovedcampus i Pilestredet (Bislett) i Oslo, har OsloMet campus i 
Sandvika i Bærum og Kjeller i Skedsmo.

Refleksjon
Hvordan kan mer læring om teknologi øke kunnskap om etikk 
under helseutdanninger? 

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Dag Karterud 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Velferdsteknologi
• Brukerbehov
• Brukervennlig teknologi
• Møte mellom bruker og teknologi

Anbefalt lesing: 

• Bøker som 21 tanker for det 21. århundre 
(2018) (Harari) tror jeg kan være lurt å 
lese (har ikke lest denne), fordi jeg tror 
vi behøver å tenke lange tanker, ikke hva 
som umiddelbart kan lønne seg eller 
synes å bære en fiks (digital) løsning.

 

HEALTHTECH med Dag Karterud, OsloMet 
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HEALTHTECH med Dag Karterud, OsloMet

 Gud, gi meg sinnsro 
til å akseptere de ting jeg 
ikke kan forandre, mot 

til å forandre de ting jeg 
kan, og forstand til å se 

forskjellen.
 

- Dag Karterud
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Hvem er du, personlig og faglig?  
Er nok en blanding av praktiker, 
idealist og hang til filosofering, eller 
dvele ved grunnleggende spørsmål. 
Men også se sammenhengen til 
de praktiske implikasjonene for 
prinsipper eller verdier, noe som 
kommer godt med som lærer og 
veileder i et fag som skal være 
praktisk (også)(!) 
 
Hva kjennetegner velferdsteknologi 
for deg? 
Alt fra enkle praktiske hjelpemidler 
til AI baserte systemer.   
 
Hvordan kom du bort i 
velferdsteknologi?   
Noe av dette er en del av 
sykepleiens praktiske hverdag (eller 
for folk flest for den saks skyld). 
Men dette ble vel et «fagfelt» for 
meg, gjennom deltagelse i AL 
prosjektet (Assisted Living) som 
var et stort NFR finansiert prosjekt 
mellom 2016-2019, der jeg var 
medforsker sammen med mange 
andre ved OsloMet ++ 
 
Hvordan har det endret din 
hverdag? 
Blitt litt klokere og reflektert, men 
kanskje ikke flinkere(!) 

Hvilke muligheter ser du?  
Store muligheter, men også noen 
farer..

Hvilke utfordringer ser du?  
..som det er noen grenser eller 
noe som bør begrenses, fordi det 
utsetter oss for problemer knyttet 
til privacy osv.. Så ser jeg en enorm 
utfordring med kompetanse i bruk 
av teknologi, som gjør at den, ja, 
kan brukes hensiktsmessig. 
 
Hva tenker du om velferdsteknologi 
fremover i pleie- og 
omsorgssektoren? 
Jeg tror det vanskeligste blir å 
finne ut hva den kan, bør brukes til 
og hva den ikke kan erstatte. Eller 
om en må finne nye måter å bruke 
teknologi på som vi i dag ikke har 
oversikt over.    
 
Noen tips, tanker eller annet som 
du vil utfordre studentene våre 
med? 
Hva slags kompetanse innen 
teknologi behøver alle, noen eller 
som bare er for spesialistene? Hva 
kan teknologi ikke erstatte? Hva 
er farlig (jf «det digitale dopet» 
- en fransk dokumenter om bruk 
av digitale flater som gir liknende 
stimulans som rus – dopamin.)?  
 

Hvilke nye dilemmaer oppstår for 
deg?  
Å finne svar på spørsmålene over, 
men også ha så enkle digitale 
løsninger at en ikke behøver tre 
fjernkontroller for å starte en TV! 
 
Dine viktigste prosjekter siste året? 
Vi gjør en studie om coronaens 
innvirkning på studentenes læring 
og konsekvenser for bruk av 
teknologi i kliniske studier/praksis.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
Vi har ressurser og kompetanse, 
og jeg tror vi har muligheten til å 
utvikle tjenester på en fornuftig 
måte hvis en kan få brukerbehov og 
teknologer til å jobbe sammen..

Hva er din mest positive 
overraskelse fra Covid-krisen? 
At den viste at vi kan gjøre ting 
annerledes uten at (for vår del) 
studenter ble permitert(!)

HEALTHTECH med Dag Karterud, OsloMet
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Hva er de mest spennende 
problemstillingene rundt innovasjon og 
velferdsteknologi innen omsorgsetikk?
a) Hvor mye teknologi versus
tilstedeværelse, og hvordan tilfredsstille
bruker som har ett behov én dag og ett
nytt neste dag
b) Penger
c) Hvor mye man stoler på teknologi
versus helsepersonell

Hvor mye teknologi versus 
tilstedeværelse, og hvordan tilfredsstille 
bruker som har ett behov én dag og ett 
nytt neste dag

Fysisk tilstedeværelse bør være av høy 
kvalitet, ikke flyktig og travel. I en slik 
situasjon kan man snakkes bedre via det 
digitale. Samt girs pasienten en større 
mulighet til å bestemme når kontakt er 
ønskelig

Selv om det kan føles ut som en stor 
omveltning og mye å sette seg inn i, 
så er eneste mulighet å være med på 
den digitale reisen. En må henge med 
i utviklingen og tørre å si i fra om man 
ikke henger med

I en digital fremtid må helsepersonell 
sette spørsmål når det kommer til fysisk 
tilstedeværelse. Hvilke problemstillinger 
kan oppstå?
a) Fysisk tilstedeværelse bør være av høy
kvalitet, ikke flyktig og travel. I en slik
situasjon kan man snakkes bedre via det
digitale. Samt girs pasienten en større
mulighet til å bestemme når kontakt er
ønskelig
b) Mangel på fysisk tilstedeværelse
reduseres sannsynligheten for å
motta fysisk kontakt som reduserer
sannsynligheten for møter som er
humoristiske og som skaper latter
c) Ved frafall av fysisk tilstedeværelse vil
pasient kunne føle seg forlatt eller glemt,
og ved for mye digital bruk kan pasienten
lett ta noen steg tilbake når det kommer
til sin utvikling

Hvilke tiltak kan løse livslang læring 
innen helse?
a) Folk må ta seg selv i nakken. Vi MÅ
alle lære - hele tiden!
b) Selv om det kan føles ut som en stor
omveltning og mye å sette seg inn i,
så er eneste mulighet å være med på
den digitale reisen. En må henge med
i utviklingen og tørre å si i fra om man
ikke henger med
c) Alle bør kreve kurs av sine ledere

HEALTHTECH med Dag Karterud, OsloMet

Scann og besøk bedriften
https://www.oslomet.no/
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Tema Perspektiv

Kognitiv svikt og 
velferdsteknologi
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Sigrid Aketun 
som er ergoterapeut hos Senter for fagutvikling og forskning, 
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Oslo (USHT). 
Hun ønsker å finne ut av hva som skal til, for at velferdsteknologi 
skal bli et gode for de som har demens i dag og fremover. Som 
ergoterapeut med tilrettelegging og oppfølging av demens som 
kompetanseområde, har hun sett tydelig at  velferdsteknologi kan 
være en løsning på en rekke problemer pasienter med kognitiv 
svikt sliter med. 

Om bedriften
Almas hus, er en kunnskapstjeneste og et visningsmiljø som viser 
hvordan omgivelser, hjelpemidler og velferdsteknologi kan gjøre 
hverdagen enklere og tryggere for personer med kognitiv svikt 
eller demens, enten man bor i eget hjem eller på institusjon.

Refleksjon
Demenspasienter husker sanser før det intellektuelle. Hva er da 
viktig å tenke på når man skal skape velfungerende tjenester som 
ovenfor dem?  

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Sigrid Aketun 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Velferdsteknologi
• Kognitiv svikt
• Demens
• Hverdagsmestring

Anbefalt lesing: 

• www.hvakanhjelpe.no
• www.almashus.no  
 

HEALTHTECH med Sigrid Aketun, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 
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HEALTHTECH med Sigrid Aketun, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

 For meg er det 
viktig at folk forstår 

at personer med 
demens kan ha nytte av 

velferdsteknologi.
- Sigrid Aketun
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Hvem er du, personlig og faglig?  
Jeg er utdannet ergoterapeut med 
interessefelt; demens og deltagelse 
i samfunnet. For meg handler 
det om hvordan personer med 
demens kan opprettholde identitet 
og verdighet gjennom tilrettelagt 
aktivitet og derved deltagelse i 
eget liv. Jeg har i hele arbeidslivet 
jobbet med behandling av personer 
med kognitiv svikt; først hjerneslag 
og så demens. I de siste 10 årene 
jobbet i USHT med tjenesteutvikling 
og kompetanseheving innen tema 
hjelpemidler, velferdsteknologi og 
demensvennlige fysiske omgivelser.

Hva kjennetegner velferds - 
teknologi for deg?   
Velferdsteknologi gir en mulighet 
for økt deltagelse og mestring i 
samfunnet og i eget liv for personer 
med demens.

Hvordan kom du bort i 
velferdsteknologi?   
I mitt arbeide i senteret som 
prosjektleder for etableringen av 
Almas hus. Og som ergoterapeut 
med kompetanseområde; 
tilrettelegging og oppfølging av 
demens, er nå velferdsteknologi 
inkludert som mulig løsning.

Hvilke muligheter ser du?  
Et bredere utvalg av løsninger som 
kan støtte en person med demens i 
hverdagen.

Hvilke utfordringer ser du?  
Bruk av velferdsteknologi 
forutsetter at produktene er 
robuste og intuitive for den som 
skal bruke den.

Hva tenker du om velferdsteknologi 
fremover i pleie- og 
omsorgssektoren?  
Det har en naturlig plass og krever 
mer tverrfaglig samarbeid.    

Noen tips, tanker eller annet som 
du vil utfordre studentene våre 
med?   
Teknologiske produkter og 
løsninger skal være like naturlig å 
bruke for alle.

Hvilke nye dilemmaer oppstår for 
deg?  
Medbestemmelse og 
brukerpåvirkning settes på prøve. 
Gevinstrealisering kan få større 
prioritering i kommunen enn riktig 
løsning på brukers problem og 
behov.

Dine viktigste prosjekter siste året?  
Opplæringsprogram for 
medarbeidere i Oslo kommunes 
sykehjem og hjemmetjeneste 
om velferdsteknologi og 
hverdagsmestring. Programmet 
er lagt på basisnivå og tilbys alle 
medarbeiderne. Det ligger på KS-
Læring.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
Vi ser at det er tre interessenter 
i arbeidet og inkludere disse; 
pasienten/brukeren, pårørende og 
tjenesten.  

Hva er din mest positive 
overraskelse fra Covid-krisen?   
Hvor fort medarbeidere tok i bruk 
teknologiløsninger i tjenesten sin.

Et livsmotto i krevende tider?  
Det er ikke hvordan du har det 
men hvordan du tar det som har 
betydning.
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Hvordan kan teknologi bedre hverdagen 
til en med demes til å føle mer frihet og 
mestring?
a) Sjekke om problemene til personen
kan løses ved bruk av teknologi eller
bare ved endring av rommet og lyset f
eks. Lage teknologi som er forståelig for
de ikke-tekniske
b) Skape teknologi som er til hjelp for
omsorgspersonen eller personellet rundt
personen med demens
c) Med iWatch kan de lettere snakke med
sine pårørende

Sjekke om problemene til personen kan 
løses ved bruk av teknologi eller bare 
ved endring av rommet og lyset f eks. 
Lage teknologi som er forståelig for de 
ikke-tekniske

La pasient få velferds-teknologiske 
tjenester som er så enkle å bruke at 
de ikke blir enda en belastning for 
pårørende, og tjenester som gjør det 
enklere å leve et uavhengig liv og la 
familie fungere som familie i stedet for 
et hjelpeapparat

Det offentlige henger bakpå når det 
kommer til velferdsteknologi og 
dermed vil internasjonale, betalbare 
tjenester ta over. Dermed mister staten 
eierskapet av helsedataene. Samt må 
helsefagarbeidere vil ha en stor rolle når 
det kommer til personvern og tilgang til 
personlig data og forklare dette til sine 
pasienter

Hvordan kan teknologi gjøre det 
lettere og mer meningsfullt for en 
omsorgsperson eller helsefagarbeider?
a) Skape velferdsteknologi som kan
overvåkes av familie slik at de finner en
trygghet i den
b) De slipper å gå så mye rundt på beina
når teknologi heller kan hjelpe dem med
å overvåke fra et kontrollrom
c) La pasient få velferds-teknologiske
tjenester som er så enkle å bruke at
de ikke blir enda en belastning for
pårørende, og tjenester som gjør det
enklere å leve et uavhengig liv og la
familie fungere som familie i stedet for
et hjelpeapparat

Hva er med på å skape problematikk 
overnfor etisk forsvarlig håndtert 
helsedata?
a) Det offentlige henger bakpå når
det kommer til velferdsteknologi og
dermed vil internasjonale, betalbare
tjenester ta over. Dermed mister staten
eierskapet av helsedataene. Samt må
helsefagarbeidere vil ha en stor rolle når
det kommer til personvern og tilgang til
personlig data og forklare dette til sine
pasienter
b) De som setter opp systemene kan
for lite om konsekvensene enda til å
programmere systemene sikre nok mot
eksternt innsyn og tilgang allerede fra
start av
c) Det finnes ingen problematikk. Det
er for filosofiske konsekvenser det
argumenteres med imot der ute

HEALTHTECH med Sigrid Aketun, Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester

Scann og besøk bedriften
https://www.utviklingssenter.no/prosjekter/demens/
omgivelsenes-betydning/kunnskapstjenesten-almas-hus-
og-apne-visninger-kurs
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Tema Perspektiv

Brukerbehov, ikke 
snarveier
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Brit Hildegunn 
Steinnes Krøvel som er  Leder for utviklingssenter for sykehjem 
og hjemmetjeneste i Møre og Romsdal. Krøvel presiserer i 
episoden at velferdsteknologi aldri burde presenteres som en 
standardløsning som bare kan «rulles ut». Velferdsteknologi har 
ingen verdi dersom det ikke treffer behovet til bruker knyttet 
til mestring, frihet, trygghet og at løsningen er minst mulig 
inngripende i personens liv. Derfor må det være brukerbehov 
som skal være fokuset og det må gjennomføres en grundig 
behovskartlegging i forkant. Man kan ikke ta noen snarveier. 

Om bedriften
Ålesund kommune er vertskommune for Utviklingssenter for 
sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Møre og Romsdal og 
har filialsamarbeid med Kristiansund kommune og med Molde 
kommune.

Refleksjon
Hva er dine tanker rundt å møte en alderdom med digitale 
hjelpemidler?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Brit Steinnes Krøvel 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Velferdsteknologi
• Funksjonshemming
• Behovskartlegging 
• Brukerinvolvering

Anbefalt lesing: 

• Tjenestedesign
• Behovsdrevet innovasjon
• Tillitsbasert ledelse
 

HEALTHTECH med Brit Steinnes Krøvel, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Møre og Romsdal 
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 Dersom teknologien 
kan bli så god at den gjør 

at du blir hel igjen. Da har 
vi fått til noe.

- Brit Steinnes Krøvel
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Hvem er du, personlig og faglig?  
Jeg er en del år, men er ikke 
gammel. Liker å utforske nye ting 
og være i front i utviklingsarbeid. 
Jeg blir lett engasjert og liker å 
samarbeide med andre for å nå 
mål. 

Hva kjennetegner velferds -
teknologi for deg?   
Noe som kan gjøre et menneske 
med en funksjonsnedsettelse 
mer funksjonell i eget liv i det 
samfunnet personen lever 
i. Velferdsteknologi krever 
tjenesteinnovasjon og at 
fagkompetanse innen ulike felt 
ligger i bunnen. 

Hvilke muligheter ser du?  
Økt grad av selvhjulpenhet 
uavhengighet, identitetsbyggende/
bevarende. Teknologien virker 
som en katalysator for å øke 
kompetansen med hensyn 
til lovverk, risikovurdering, 
personvern, tverrfaglig samarbeid 
og brukerinvolvering.

Hvilke utfordringer ser du?  
Krever kunnskap på mange 
områder, kulturendring og stor grad 
av samhandling/samskaping som vi 

ikke har kultur for. Forventningene 
om at teknologi skal «rulles ut» 
før samfunnet er klart. Jeg er også 
redd for at manglende kunnskap 
om god innføring vil føre til alvorlige 
krenkelser i form av unødvendig 
inngripende teknologi. 

Hva tenker du om velferds- 
teknologi fremover i pleie- og 
omsorgssektoren?  
Som en mulighet, men ikke 
løsningen på alt. Velferdsteknologi 
er imidlertid en meget viktig 
verktøy for å få et tidsriktig 
tjenestetilbud. Om en spør 
personer i 60 årene hvordan de 
ser på egen alderdom og hva de 
ønsker svarer de fleste at de velger 
tekniske løsninger om det er mulig 
fremfor hjelp av personale. Vi må 
benytte personer til det som gir 
mellommenneskelig gevinster og 
der fagpersoner får tid og rom til å 
benytte sin fagkompetanse. 

Noen tips, tanker eller annet som 
du vil utfordre studentene våre 
med?   
Lytt til pasienten og 
pårørende. Bli gode på faget, 
lovverket, reflekter, opparbeid 
samhandlingskompetanse og 
teknologikompetanse. Fyll på med 
en god porsjon raushet og empati 
og så er vi der. 

Hvilke nye dilemmaer oppstår for 
deg?  
Jeg er redd for snarveier.  
Teknologiinnføring krever grundig 
kompetanse på ulike felt. Om ikke 
kompetansen på lovverk, helsefaget 
og evne til å lytte til bruker er 
tilstede vil bruk av teknologi bli en 
forferdelig gal løsning. 

Dine viktigste prosjekter siste året?   
Videokommunikasjon mellom 
beboere og pårørende er fortsatt et 
interessefelt og dette er ytterligere 
aktualisert under covid 19. Vi har 
lært mye av dette. Vi ble også 
litt overrasket over hvor godt 
dette fungerer for personer med 
kognitiv svikt slik som for eksempel 
demens.  

Hva er din mest positive 
overraskelse fra Covid-krisen?   
Økt bruk av videokommunikasjon 
mellom beboere og pårørende 
i en vanskelig tid med 
besøksbegrensninger i sykehjem. At 
næringslivet bidro med midler for å 
øke bruken i offentlig sektor og at 
kommunene var så klar til å ta det i 
bruk «over natten».

HEALTHTECH med Brit Steinnes Krøvel, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Møre og Romsdal
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Hvordan jobber man når det kommer til å 
dekke et brukerbehov?
a) Man tar en samtale med brukeren og
pasienten, og kartlegger deres behov
utifra hva de sier selv, så dokumenterer
man det, og så lager man en fast
tiltaksplan
b) Det man skaper som et hjelpemiddel
for kunden skal gi dem nok til at de
føler selvråderett. Det som mangler skal
ertsattes med noe som fungerer like
godt. Om de mestrer livet er du i mål!
c) Skap noe som vil ta noe av
belastningen for omsorg- og
helsearbeiderne, de blir bare færre og
færre og godt utviklede tjenester kan ta
mye av jobben

Det man skaper som et hjelpemiddel 
for kunden skal gi dem nok til at de 
føler selvråderett. Det som mangler skal 
ertsattes med noe som fungerer like 
godt. Om de mestrer livet er du i mål!

Videokommunikasjon i sykehjem Brit mener det tar tid å utvikle noe, 
om det tar 8 år, så tar det 8 år. Viktig å 
ikke ta for raske beslutninger, gå heller 
virkelig inn i sykdommen og pasientens 
hverdag før du prøver å finne en løsning 
som vil fungere best

Hvilke konkrete prosjekter snakker de 
om i denne episoden, og hva trekker 
Brit frem som sitt hjertebarn innen 
velferdsteknologi?
a) Videokommunikasjon i sykehjem
b) Spillteknologi brukt i sykehjem
c) GPS brukt i sykehjem

Hva mener Brit om å ta snarveier når det 
kommer til å skape velferdsteknologi?
a) Det er lurt! Vi er for opptatt av
å gjøre ting riktig, og da får vi ikke
lært av feil. Dermed går utviklingen
for sakte. Resultatet er mangel på
nødvendig implementering av den
velferdsteknologien som viser seg å
fungere etter å ha blitt testet ut
b) Ved å ta snarveier vil man kunne
prøve og teste ut flere produkter, det vil
fungere bedre enn å vente 8 år på noe
ferdig utviklet som kanskje ikke fungerte
c) Brit mener det tar tid å utvikle noe,
om det tar 8 år, så tar det 8 år. Viktig å 
ikke ta for raske beslutninger, gå heller 
virkelig inn i sykdommen og pasientens 
hverdag før du prøver å finne en løsning 
som vil fungere best

HEALTHTECH med Brit Steinnes Krøvel, Utviklingssenter for 
sykehjem og hjemmetjeneste i Møre og Romsdal

Scann og besøk bedriften
https://www.utviklingssenter.no/utviklingssentre/
more-og-romsdal
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Tema Perspektiv

Velferdsteknologi gir økt 
kvalitet
I denne samtalen av #LØRN snakker Silvija med Vegard Tangen 
som er velferdsteknologikoordinator i Bydel Frogner. Han snakker 
om hvordan vi kan utnytte potensialet av velferdsteknologi i en 
vanlig hverdag, fra den ansattes side i en tid hvor de må lære 
seg mer og mer nytt. Han forteller at det er en utfordring med 
manglende kompetanse innen teknologi og også velferdsteknologi. 
Dette blir mer og mer utfordrende fremover fordi det kreves 
at pleierne holder seg oppdatert i en tid som stadig blir mer 
tverrfaglig.

Om bedriften
Bydel Frogner tilbyr tjenester innen eldreomsorg, oppvekst og 
fritid, sosiale tjenester og helse.

Refleksjon
Den nye teknologien skaper debatt rundt bruken av teknologi 
opp mot de varme hendene. Men kan ikke de varme hendene 
overføres til varme hoder når velferdteknologiens hensikt er å 
bedre brukernes og pasienters tilværelse med sine utfordringer? 

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Vegard Tangen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Velferdsteknologi
• Offentlig sektor 
• Nødvendige nye tjenester

Anbefalt lesing: 

• Helseetaten sin youtube-kanal har flere 
filmer om velferdsteknologi

 

HEALTHTECH med Vegard Tangen, Bydel Frogner 
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 Vær sulten og spør. 
Det er viktig å følge med 

på de digitale flatene som 
er nå fordi det kommer 

mer og mer teknologi inn i 
helse, så det handler om å 
komme seg opp på hesten 
og være frempå. Hvis ikke 
kan man bli hengende bak.

- Vegard Tangen
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Hva er det viktigste lytterne skal ta 
med seg fra denne podkasten?   
At velferdsteknologi øker kvaliteten 
på tjenesten.

Hvem er du, personlig og faglig?   
Pådriver, utålmodig og med ønske 
om å være fremoverlent.

Hva kjennetegner velferdsteknologi 
for deg?  
Teknologi som hjelper mennesker 
med utfordringer I hverdagen og 
som automatisks      nakker med en 
tjeneste.

Hvordan kom du bort i 
velferdsteknologi?    
Veldigtilfeldig. Fikk tilbud om å 
tiltre i stilling som vft-koordinator 
da forgjengeren min sa opp for 3,5 
år siden.

Hvordan har det endret din 
hverdag?    
Jobber mere med system 
og tjeneste enn direkte med 
tjenestemottaker.

Hvilke muligheter ser du?   
Uante.

Hvilke utfordringer ser du?   
Økonomi og forvaltning.  
Fast grodde tjenester. Mangel på 
kompetanse hos tjenesten.

Hva tenker du om velferdsteknologi 
fremover i pleie- og 
omsorgssektoren? 
En nødvendighet.

Noen tips, tanker eller annet som 
du vil utfordre studentene våre 
med?  
Og alltid tenke velferdsteknologi 
som et hjelpe middel i møte med 
nye brukere/innbyggere.

Dine viktigste prosjekter siste året?   
Ta i bruk digital hjemmeoppfølging 
til oppfølging av C19-smittede.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge?   
Rendyrke velferdsteknologi og 
ikke kalle alt av hjelpemidler 
velferdsteknologi .

Anbefalt videre lesing/seing?   
Helseetaten sin youtubekanal har 
flere filmer om velferdsteknologi.

Hva er din mest positive 
overraskelse fra Covid-krisen?    
At digitalisering og bruk av digitale 
møter har gått så pass bra.  

Et livsmotto i krevende tider?   
Alt går over.  
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Hvordan utnytter man potensiale av 
velferdsteknologi i en vanlig hverdag sett 
fra tjenestetilbyderens side?
a) Ved å skape få tjenester med god
kvalitet og ved å skape apper som vil
registrere mer effektivt og korrekt når
det kommer til f eks pille-tagning til
pasient, mens de varme hendene blir
brukt der de trengs
b) Det effektiviserer medisinmålinger
gjennom muligheten for automatiske
utregninger
c) Ved å tenke på de som har jobber
innen helse og omsorg, man skal ikke
stjele jobbene, men være en hjelper

Ved å skape få tjenester med god kvalitet 
og ved å skape apper som vil registrere 
mer effektivt og korrekt når det kommer 
til f eks pille-tagning til pasient, mens de 
varme hendene blir brukt der de trengs

Være sulten på informasjon og følge 
med på some f eks, og ikke være redde 
for å spørre sjefen angående mer 
kompetanse og pushe lederne til å 
tenke fremtidsrettet når det kommer til 
teknologi

Dilemmaet omhandler om brukeren skal 
bestille sine tjenester fra private aktører 
eller om kommunen fortsatt skal være 
tilbyder av de digitale helsetjenestene

Hvordan holder man seg oppdatert 
tverrfaglig i en slik tid hvor det er rask 
utvikling?
a) Det beste du kan gjøre er å gjøre ditt
yrke på best mulig måte og ikke tenke at
man bør ha kunnskap om alt
b) Man må være genuint interessert. Det
er et egetansvar!
c) Være sulten på informasjon og følge
med på some f eks, og ikke være redde
for å spørre sjefen angående mer
kompetanse og pushe lederne til å
tenke fremtidsrettet når det kommer til
teknologi

Hvilke forvaltningsdilemmaer kan 
oppstå når det kommer til bruk av 
velferdsteknologi?
a) Dilemmaet omhandler om brukeren
skal bestille sine tjenester fra private
aktører eller om kommunen fortsatt
skal være tilbyder av de digitale
helsetjenestene
b) Dilemmaet omhandler om brukeren
skal bestille sine tjenester fra private
aktører eller om kommunen fortsatt
skal være tilbyder av de digitale
helsetjenestene
c) For få som er kritiske når det gjelder
å gi fra seg personlig data i en tid med 
uendelige valg innen velferdsteknologi

HEALTHTECH med Vegard Tangen, Bydel Frogner

Scann og besøk bedriften
https://www.oslo.kommune.no/bydeler/bydel-
frogner/#gref
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Tema Perspektiv

Tanker fra en mamma
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Birgitte Øgrey 
som er Mamma’n til  Anniken. Anniken er 18 og har epilepsi, 
autisme og  psykisk utviklingshemmet, og har bodd i bolig i 
mange år. Øgrey og Anniken ble introdusert til Jodacare gjennom 
et prøveprosjekt på skolen Anniken gikk på og ble raskt ivrige 
brukere av teknologien. Teknologien har gjort at Øgrey føler seg 
nærmere Anniken, fordi hun bare ved et klikk kan sjekke hvordan 
natten, skoledagen eller ettermiddag/kveld har vært. Det forenkler 
også kommunikasjonen med Anniken da Øgrey kan vise henne 
bilder og snakke om hva hun har gjort f.eks på skolen

Om bedriften
Jodacare AS er en produsent av medisinsk teknologi i Norge.

Refleksjon
Er du optimist i forhold til omsorgsrolle ved teknologiutvikling? 
Fortell hvilke muligheter det kan gi for både pasienter og 
omsorgspersoner.

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Birgitte Øgrey 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Velferdsteknologi
• Funksjonshemming
• Avstandsoppfølging
• Pårørende 
• Overvåking 

Anbefalt lesing: 

• Thomas Seltzers sin dokumentar om 
Amerika 

 

HEALTHTECH med Birgitte Øgrey, Anniken 
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 Digitale 
hjelpemidler som Jodacare 
er kun et supplement ikke 

en erstatning.
- Birgitte Øgrey
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Hvem er du, personlig og faglig?  
Jeg er mamma til Anniken på 
18 som har epilepsi, autisme 
og  psykisk utviklingshemmet  og 
har bodd i bolig i mange år.  

Hva kjennetegner 
velferdsteknologi for deg?   
Det er å kunne benytte seg av 
den teknologien som finnes for 
å forenkle kommunikasjon i en 
travel hverdag og knytte oss tettere 
sammen uten å måtte fysisk møtes

Hvordan kom du bort i 
velferdsteknologi?   
Jeg  ble introdusert til Jodacare 
som det første virkelige 
velferdsteknologi (bortsett fra 
Ipad/smartphone da)  som et 
prøveprosjekt på skolen Anniken 
gikk på.

Hvordan har det endret din 
hverdag?  
Jeg føler meg nærmere Anniken 
da jeg bare ved et klikk kan sjekke 
hvordan natten, skoledagen eller 
ettermiddag/kveld har vært. Det 
forenkler også kommunikasjonen 
med henne da jeg kan vise henne 
bilder og snakke om hva hun har 
gjort f.eks på skolen

Hvilke muligheter ser du?  
Nå er et tekst og bilde og video, hva 
med en «facetime» funksjon dvs 
2 veis kommunikasjon, hva med 
å dele vedlegg? (mail funksjon? ) 
samtidig hold den så enkel som 
mulig slik at terskel for bruk er 
lav . God nok som den er

Hvilke utfordringer ser du?  
Viktig  å ha en felles forståelse for 
hva som er sensitivt og ikke, og bli 
enige om hva som skal deles og 
ikke på denne plattformen

Hva tenker du om velferdsteknologi 
fremover i pleie- og 
omsorgssektoren?  
Her er det en vei og gå , It sikkerhet 
setter mange begrensninger , her 
trengs kompetanse og løsninger

Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
Vi satser og vi setter brukerne i 
sentrum. Vår erfaring er at det 
offentlige er god på å kommunisere

Hva er din mest positive 
overraskelse fra Covid-krisen?   
Tettere digital kontakt. Flere over 
på en digital møteplass.

Et livsmotto i krevende tider?   
Kun et tastetrykk unna.

HEALTHTECH med Birgitte Øgrey, Anniken
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ed en datter med store 
funksjonshemninger og store behov i 
hverdagen går det utover familie. Hvilke 
tanker deler Birgitte Ørgrey om dette fra 
et mamma-perspektiv?
a) Det er vanskelig å strekke til som
forelder og samtidig tilrettelegger,
det blir en stor rolle å ta. Hun mener
at hun får bevare morsrollen bedre
om andre innen fagfeltet tar seg av
tilretteleggingen. Slik får datteren mer
forutsigbarhet i hverdagen
b) Hun mener det er hennes oppgave å
være der for datteren, både som mor og
som en tilrettelegger
c) Birgitte ser seg veldig fornøyd med
den tilretteleggingen hun får. Den gjør
at hun får utfoldet morsrollen helt og
holdtent

Det er vanskelig å strekke til som 
forelder og samtidig tilrettelegger, 
det blir en stor rolle å ta. Hun mener 
at hun får bevare morsrollen bedre 
om andre innen fagfeltet tar seg av 
tilretteleggingen. Slik får datteren mer 
forutsigbarhet i hverdagen

Om man utvikler et bedre digitalt 
overvåkningssyetem ville det hjulpet 
både på pasientens frihetsfølelse og 
helsearbeiders effektivitet. En skaper 
et bedre design på f eks GPS klokker 
for pasienter med autisme o.l, mange 
er ømfintlige og synes nødvendigvis 
ikke det er kult med et design som 
designeren synes er kult, de vil helst ha 
det enkelt og lite synlig

Digital kontaktbok, en journal som viser 
hvordan datterens hverdag har vært 
med tekst og bilder, slik får man som 
omsorgsperson en trygghet og en god 
innsikt i hvordan de man er glad i har det

Hvilke konkrete oppgaver kan 
velferdsteknologi hjelpe til med når det 
kommer til datterens handikap?
a) Automatiske rullestoler
b) Om man utvikler et bedre digitalt
overvåkningssyetem ville det hjulpet
både på pasientens frihetsfølelse og
helsearbeiders effektivitet. En skaper
et bedre design på f eks GPS klokker
for pasienter med autisme o.l, mange
er ømfintlige og synes nødvendigvis
ikke det er kult med et design som
designeren synes er kult, de vil helst ha
det enkelt og lite synlig
c) Skape kulere design på hjelpemidler
som varslings-smykker og GPS klokker,
mennesker med nedsatt funksjonsevne
er også interessert i design og stil

Om Birgitte skal nevne tre viktige 
hjelpemidler som gjør det enklere å være 
omsorgsperson, hva nevner hun først?
a) Digital kontaktbok, en journal som
viser hvordan datterens hverdag har vært
med tekst og bilder, slik får man som
omsorgsperson en trygghet og en god
innsikt i hvordan de man er glad i har det
b) GPS klokke da den er genial for
pasienter og kanskje enda mer genial
for omsorgsperson slik at man har en
trygghet i hvor personen befinner seg
c) Videokommunikasjon som pasient
selv kan bruke etter ønske, dette skaper
en god kontakt, selv i en tid hvor det er
vanskelig å møtes

HEALTHTECH med Birgitte Øgrey, Anniken

Scann og besøk bedriften
https://www.jodacare.no/no/brukerhistorier
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Tema Perspektiv

Velferdsteknologi og 
tjenester
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Aleksander Sether 
som er teamleder ved HAVA-Instituttet. HAVA-instituttet driver 
utvikling, undervisning, trening, veiledning og rådgiving innen 
håndtering av aggressiv og voldelig atferd. Han sier det er viktig å 
stoppe opp å tenke seg om, hvorfor gjør man den tingen på den 
måten? Dersom man husker på dette, vil man se situasjoner og 
oppgavene med nye øyne. 

Om bedriften
HAVA startet som en ren kompetansevirksomhet som ga 
opplæring og veiledning innen skadeavverging, forebygging og 
målrettet miljøarbeid. I dag tilbyr de også direkte tjenesteyting, 
både ambulerende og i døgnbemannede omsorgsboliger.

Refleksjon
Det menes at velferdsteknologi gjør oss hjelpesløse. Hva menes 
med det? Og på hvilken måte fungerer velferdsteknologi motsatt? 

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Aleksander Sether 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Velferdsteknologi
• Fjern overvåking
• Digital tavle for kommunikasjon
• Pleie av funksjonshemmende barn  

Anbefalt lesing: 

• havainstituttet.no/om-oss/
• Sjekk også ut serien "Dag" med Atle 

Antonsen. 
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HEALTHTECH med Aleksander Sether, HAVA-Instituttet

 Under mitt 
første møte med 

velferdsteknologi tenkte 
jeg at dette kun var 
en digitalisering av 

eldre analoge systemer. 
Etterhvert som jeg har fått 

mer kjennskap til dette, 
forstår jeg at hverdagen 

ikke ville vært det samme 
uten. Tilgjengeligheten, 

visualiseringene, 
effektiviteten og 
portabiliteten.

- Aleksander Sether



Intervju
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Hvem er du, personlig og faglig? 
En sosial og glad person 
som liker tenke utenfor 
boksen når det gjelder 
motivasjonssystemer. Hvordan 
de blir formidlet og visualisert. 
Etter endt atferdsanalyse på 
vernepleierutdanning har jeg fått 
flere knagger å henge ting på, 
noe som har gjort det enda mer 
spennende.

Hva kjennetegner 
velferdsteknologi for deg?  
Første møte med velferdsteknologi 
tenkte jeg at det kun var en 
digitalisering av eldre analoge 
systemer. Etterhvert som jeg 
har fått mer kjennskap til dette, 
hadde ikke hverdagen vært det 
samme uten. Tilgjengeligheten, 
visualiseringene, effektiviteten og 
portabiliteten.

Hvordan kom du bort i 
velferdsteknologi?  
Jeg ble kjent med en person som 
heter Morten Berger som jobber for 
ANH (Avdeling for nevrohabilitering) 
ved Ullevål. Han har jobbet med 
samme person som jeg jobber med, 
og følger oss opp med veiledning 
fra spesialisthelsetjenesten. Morten 

og Vidar Antonsen har utviklet en 
app som heter e-Plan. Denne kan 
lettest beskrives som en digitalisert 
dagsplan/filofax. Dette var første 
møte. Vi var heldige og fikk lov til 
å være med i pilotprosjektet, og nå 
hadde vi ikke klart oss uten denne 
applikasjonen.

 
Hvordan har det endret din 
hverdag?  
Hverdagen blir mer effektiv og 
personlig. Det har også bidratt 
til å utvikle flere samhandling-
streamer, samt at det har hatt en 
veldig positiv effekt på dagen til 
tjenestemottakeren jeg jobber med.

 
Hva tenker du om velferds-
teknologi fremover i pleie- og 
omsorgssektoren?    
Jeg tenker at det er et ypperlig 
hjelpemiddel for å gjøre hverdagen 
bedre, både for de som yter 
helsetjenester, men også de som 
mottar. Jodacare er et eksempel 
som også går utenfor dette, og gir 
de pårørende innsyn og en følelse 
av å være inkludert i hverdagen selv 
om de ikke er fysisk tilstede.

  

Dine viktigste prosjekter siste året? 
Opptrening av en patellaluksasjon 
hos tjenestemottaker og visuell 
formidling av alle de tapte 
aktivitetene grunnet Covid-19.

 

HEALTHTECH med Aleksander Sether, HAVA-Instituttet
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Har du konkrete eksempler på produkter 
eller tjenester som snakkes om i denne 
episoden?
a) Bærbare datamaskiner, el-drevne biler
og Uggs
b) Fruktrengjørere, melkespann og
trådløse mobilladere
c) Et belønningshjul, en digital dagsplan
og en app for å ta bilder av pasientens
aktiviteter slik at overlapping av
personell glir fint og neste på jobb har
samtaleemner klare i samtale med
pasienten

Et belønningshjul, en digital dagsplan 
og en app for å ta bilder av pasientens 
aktiviteter slik at overlapping av 
personell glir fint og neste på jobb har 
samtaleemner klare i samtale med 
pasienten

Pasientene bil føle seg mindre bestemt 
over

Tjenester som er forebyggende og som 
skaper en sikrere arbeidsplass for både 
pasient og helsepersonell og

Hvilke konsekvenser har det for pasient 
at teknologi vil bestemme over deres 
hverdag versus mennesker?
a) Pasientene vil få mangel på
menneskelig kjærlighet
b) Pasientene vil glede seg over
mangelen på menneskelig kontakt, og
dermed få økt endrofinproduksjon
c) Pasientene bil føle seg mindre
bestemt over

Hvilke type tjenester behøves når det 
kommer til utviklingshemmede og deres 
helsepersonell?
a) Tjenester som er forebyggende og som
skaper en sikrere arbeidsplass for både
pasient og helsepersonell og
b) Tjenester som ikke er mer økonomisk
belastende enn nødvendig
c) Tjenester som avlaster helsepersonell
slik at man kan være færre på jobb

HEALTHTECH med Aleksander Sether, HAVA-Instituttet

Scann og besøk bedriften
http://havainstituttet.no/om-oss/
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Tema Perspektiv

Teknologi som øker 
velferd
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i No Isolation, 
Karen Dolva. Dolva og selskapet No Isolation jobber for å utvikle 
ny teknologi som øker livskvalitet til de mest sårbare gruppene i 
samfunnet vårt som er de over 80 år, og barn og unge. Mer og mer 
av kontakten mellom familie og venner foregår gjennom digitale 
kanaler, men ikke alle behersker dagens teknologi. Statistisk 
sett er ikke de over 80 på nett og dette kan være et problem 
som  fører til at noen faller utenfor. No Isolation utvikler i 2017 
produktet "KOMP" som er en skjerm med én knapp, det kreves 
ingen digitale forkunnskaper og gjennom en app kan digitale barn 
og barnebarn dele bilder, meldinger og gjennomføre videosamtaler 
med sine analoge besteforeldre. 

Om bedriften
Sosial isolasjon og ensomhet rammer de mest sårbare 
menneskene i samfunnet hardest. To av de mest utsatte gruppene 
er eldre over 80, og barn og ungdom. No isolation knytter folk 
sammen gjennom varm teknologi.

Refleksjon
Hvorfor kan økt kontroll over eget liv hos eldre økevelferden?  

Hvordan kan eldre få meir kontroll over eget liv?                         
Gi noeneksempler.  

Hvamener du at KOMP kan bidra med? 

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Karen Dolva 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: FOUNDER

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Velferdsteknologi
• Teknologi for eldre 
• Teknologi som øker livskvalitet
• Digital kommunikasjon

Anbefalt lesing: 

• Zero to one. Som pionerer i 
velferdssektoren burde dere (studentene) 
kunne tenke som gründere. Zero to one 
beskriver godt noen av utfordringene 
dere kommer til å møte når dere nå 
forsøker å gjøre noe nytt.
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HEALTHTECH med Karen Dolva, No Isolation

 Livet er mest 
hverdag, så pass på at du 
ikke bare gleder deg til 

eventyrene.
- Karen Dolva



Intervju
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Hva kjennetegner velferdsteknologi 
for deg?  Velferdsteknologi for meg 
er teknologi som øker livskvalitet.  

Hvordan kom du bort i 
velferdsteknologi?  
Jeg ønsket å bidra til at unge 
langtidssyke skulle få en mer 
sosial og litt morsommere hverdag. 
Det ene ledet til det andre og nå 
handler store deler av livet mitt om 
velferdsteknologi.  

Hvordan har det endret din 
hverdag?  Det har gått fra å være et 
relativt ukjent tema for meg til å bli 
altomfattende 

Hvilke muligheter ser du?
Velferdsteknologi sektoren er i 
sin spede begynnelse. Jeg tror vi 
kommer til å se enormt mange 
flere spesialtilpassede løsninger 
for grupper som tidligere har 
blitt tilbudt veldig lite. Jeg håper 
personlig at blir det mindre fokus 
på sensorer og monitorering og 
mest mulig fokus glede og psykisk 
helse. 

Hvilke utfordringer ser 
du?Velferdsteknologi sektoren er 
ikke ferdig utviklet, så bransjen 
(leverandørene) er fragmentert og 
innkjøperne er ikke eksperter enda. 
Samtidig vil små produksjonsserier 
av nisje-løsninger tvinge prisene 
noe opp, så dette er relativt dyre 
løsninger. Innkjøperne velger ofte 
billigere løsninger som ikke svarer 
til problemene godt nok, og ender 
opp med en større regning. Dette 
er oppstartsproblemer som jeg er 
sikker på at kommer til å gå over.  

Hva tenker du om velferds-
teknologi fremover i pleie- og 
omsorgssektoren?    
Flere tanker i punktene over :)  

Noen tips, tanker eller annet 
som du vil utfordre studentene 
våre med?  I velferdssektoren 
er det veldig viktig å se behovet 
til individet - selv ved sterkt 
pleiebehov har vi en personlighet 
som fortjener å bli ivaretatt. 
Teknologi er den absolutt 
enkleste måten å spesialtilpasse 
oppfølging. Som et tips nummer 
to tror jeg det er lurt at dere, 
studentene, blir kjent med 
hverandre. Jo mer kompetanse 
som kan deles på tvers av 
kommunegrensene jo bedre. Om 
vi skal klare å tenke langsiktig kan 

ikke alle teste alt. Når du/dere 
finner ting som virkelig virker bør 
det læres bort og man bør legge 
planer for hvordan gevinstene kan 
relaliseres bredere og over tid.  

Hvilke nye dilemmaer oppstår 
for deg?I Norge kjøpes ting inn 
lokalt og prosessene er lange. 
Selvom man sitter med svært godt 
testede produkter må man ofte 
kjøre piloter for hver enkelt kunde. 
Det finnes gode eksempler på 
kommunesamarbeid også i Norge, 
jeg skulle ønske det var enda mer 
utbredt.   

Hva gjør vi unikt godt i Norge?I 
Norge er vi veldig gode på å snakke 
sammen. Vi som selskap får 
anledning til å møte alle kundene 
våre og det er lite korrupsjon 
(venner som kun kjøper av venner)  

Hva er din mest positive 
overraskelse fra Covid-
krisen?  Fokuset på 
mellommenneskelige relasjoner. Vi 
har endelig fått øynene opp for at 
alle trenger tid sammen med andre. 

HEALTHTECH med Karen Dolva, No Isolation
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Hva er KOMP?
a) KOMP er en kommunikasjonskanal
for eldre. KOMP er en skjerm med en
knapp hvor eldre kan motta bilder, motta
videosamtaler fra familie og mye mer
b) KOMP er en teknologisk seng som
måler og regulerer temperatur
c) KOMP er en teknologisk robot som en
kan kose med. Denne roboten vibrerer
ved berøring og den kan hjelpe eldre
med å skille ut hormonet oksytocin

KOMP er en kommunikasjonskanal for 
eldre. KOMP er en skjerm med en knapp 
hvor eldre kan motta bilder, motta 
videosamtaler fra familie og mye mer

Den ene løsningen er laget for familien, 
de får en app på telefonene sine der de 
kan sende bilder eller ha videosamtaler 
med den eldre og den andre løsningen 
er KOMP pro, som for eksempel er 
varslinger om besøk, forsinkelser og 
kalender for den eldre

Med å gi økt informasjon og kontroll over 
eget liv

KOMP har to ulike softwareløsninger, 
hvilke?
a) Den ene løsningen er at roboten KOMP
UNG er laget for barn og den andre
løsningen er at roboten KOMP er laget
for eldre
b) KOMP ACTIVE og KOMP SLEEP
c) Den ene løsningen er laget for
familien, de får en app på telefonene
sine der de kan sende bilder eller ha
videosamtaler med den eldre og den
andre løsningen er KOMP pro, som
for eksempel er varslinger om besøk,
forsinkelser og kalender for den eldre

På hvilke måter hjelper KOMP brukeren 
primært?
a) Med å gi økt informasjon og kontroll
over eget liv
b) Med å gi brukeren økt søvnkvalitet
c) Med å gi brukeren forbedret
hormonprofil

HEALTHTECH med Karen Dolva, No Isolation

Scann og besøk bedriften
https://www.noisolation.com/no/
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Tema Perspektiv

Teknologi for bedre 
helseordninger
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Generalsekretær 
i Nasjonalforeningen For Folkehelsen, Mina Gerhardsen. 
Nasjonalforeningen For Folkehelsen er en frivillig, humanitær 
organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. 
Målet til organisasjonen er å bekjempe hjerte- og karsykdommer 
og demens. Dette gjøres blant annet med forskning, forebyggende 
tiltak og helsepolitisk arbeid. I samtalen forteller Mina om de 
mange mulighetene som kommer med både ny og gammel 
teknologi, og om hvordan teknologi kan benyttes i løsninger som 
bidrar til trygghet, frihet og forenkling i Folkehelsen.

Om bedriften
Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon 
som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer ved lokalt 
arbeid, politisk påvirkning og innsamling til forskning.

Refleksjon
Vi fårstadigbedreteknologi vi kanmøtealderdom med. Men 
hvilke tiltak kan vi gjøre i samfunnet allerede nå for å ruste den 
mentalehelsentil de somskalblivåre nye eldreifremtiden? 

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Mina Gerhardsen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Innovasjon 
• Velferdsteknologi 
• Teknologi 
• Folkehelse

Anbefalt lesing: 

• Factfulness av Hans Rosling  
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HEALTHTECH med Mina Gerhardsen, Nasjonalforeningen for folkehelsen

 Hillary Clinton: 
Håp er ingen strategi.

- Mina Gerhardsen
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Hva er det viktigste lytterne skal ta 
med seg fra denne podkasten? 
At det finnes noen fantastiske 
muligheter i teknologien, men at 
det er i samspillet med teknologi og 
folk vi får de beste løsningene

Hvem er du, personlig og faglig? 
Jeg er en ildsjel som er entusiastisk 
og begeistret, på evig jakt etter 
muligheter
 
Hva kjennetegner velferdsteknologi 
for deg?  
Løsninger som bidrar til trygghet, 
frihet og forenkling
 
Hvordan kom du bort i 
velferdsteknologi?  
Som statssekretær ved 
Statsministerens kontor hadde 
jeg ansvar for å følge opp 
Fornyingsdepartementet (FAD), der 
dette var et tema.

 
Hvordan har det endret din 
hverdag?  
I begrenset grad. Bruker jo GPS 
og skritteller, men ikke som 
velferdsteknologi.

 

Hvilke muligheter ser du? 
Store. Her er det et 
kjempepotensial, som vi ikke tar i 
bruk foreløpig.

 Hvilke utfordringer ser du? 
For stor tro på at dette kan erstatte 
mennesker, samt utfordring med 
at dette vil øke sosiale skiller om vi 
ikke får på plass felles løsninger.

Hva tenker du om velferds-
teknologi fremover i pleie- og 
omsorgssektoren?    
Vi sikter mot en krise i helse-og 
omsorgssektoren. Med klok bruk 
av teknologi kan vi demme opp for 
noe av dette.

Hvilke nye dilemmaer oppstår for 
deg? 
Personvern i mindre grad tema 
nå. Opptatt av ivaretakelse av 
verdighet.

Dine viktigste prosjekter siste året? 
Politisk påvirkning, som tilgang til 
GPS for mennesker med demens.

Hva gjør vi unikt godt i Norge? 
I utgangspunktet har vi små 
forskjeller. Men de øker og det 
bekymrer, fordi det også påvirker 
helse og helseomsorgen.

 

Hva er din mest positive 
overraskelse fra Covid-krisen?  
Frivillighetens mobilisering

HEALTHTECH med Mina Gerhardsen, Nasjonalforeningen for folkehelsen
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Hva er Nasjonalforeningen for 
folkehelsen sin oppgave når det gjelder 
velferdsteknologi?
a) Lede og gjennomfører opplæring for
pasienter og familie når de får utlevert ny
velferdsteknologi
b) Å se behovene innen helsetjenesten
og sette i gang tiltak som etterhvert blir
overtatt av det offentlige
c) Planlegge tekniske endringer og
vedlikehold når det kommer til ny
velferdsteknologi

Å se behovene innen helsetjenesten og 
sette i gang tiltak som etterhvert blir 
overtatt av det offentlige

Kommuner må stå sammen med felles 
løsninger når det kommer til nye tiltak 
innen helsetjenesten

Kommunene må bli sterkere investorer 
slik at leverandørenes gode løsninger 
kan skallere opp salget, da vinner begge 
parter

Hvordan skaper man helhet og 
retning for rigging av fremtidig 
velferdsteknologi?
a) Kommuner må finne løsninger for
sin befolkning og satse de tiltakene de
finner relevant
b) De største kommunene må starte med
nye løsninger innen velferdsteknologi
og deretter vil de mindre kommunene
tilrettelegge seg dette systemet
c) Kommuner må stå sammen med felles
løsninger når det kommer til nye tiltak
innen helsetjenesten

Hvordan skaper man et budsjett for 
kommuner som åpner opp for at 
offentlige og private institusjoner kan 
levere nye tjenester?
a) Kommunene må bli sterkere investorer
slik at leverandørenes gode løsninger
kan skallere opp salget, da vinner begge
parter
b) Den nye teknologien innen helse må
bli rimeligere for at kommuner skal tjene
på å investere i disse løsningene
c) Kommuner kan ikke ta høye risker ved
å teste og prøve ut ny teknologi grunnet
budsjett, dermed er man låst i en
situasjon hvor man vil henge etter med
innovasjon i helsetjenesten

HEALTHTECH med Mina Gerhardsen, Nasjonalforeningen for 
folkehelsen

Scann og besøk bedriften
https://nasjonalforeningen.no/

HEALTHTECH
MINA GERHARDSEN
GENERALSEKRETÆR
NASJONALFORENINGEN 
FOR FOLKEHELSEN

Podkast  #0869



Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

88

Tema Perspektiv

Beslutningsstøtte i 
helsetjenesten
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kristian Rikstad 
Myklevoll som er lege og forsker på Nasjonalt kompetansesenter 
for legevaktmedisin (NORCE).  NORCE Bygger og formidler 
kunnskap innen kommunal legevaktmedisin gjennom forskning og 
fagutvikling. Myklevoll jobber primært gjennom arbeid på sjukehus 
og som allmennlege og ønsker å finne løsninger som gjør det 
mulig for pasienten å være egen sjef over egen helse og sykdom. 
Silvija og Myklevoll snakker videre om hvilke eksempler ser man 
på velferdsteknologi utenfor de mer klassiske bruksområdene, 
som handikappede og eldre.

Om bedriften
Bygger og formidler kunnskap innen kommunal legevaktmedisin 
gjennom forskning og fagutvikling.

Refleksjon
Kristian Rikstad Myklevoll forteller om hvordan allmennlegenes 
rolle kommer til å endres når det kommer ny helse-teknologi, 
som blant annet tillater at pasientene bestiller og gjør prøver 
selv. Hvordan kan vi allerede nå begynne å forberede oss på 
denne overgangen, hvor pasienter selv-diagnostiserer mer, uten 
nødvendigvis å ha overblikket og kunnskapen til en lege? Og hva 
for nye behov kan vi tenke oss å få i fremtiden som pasienter, og 
hvordan ser vi for oss at legen vil være viktig for disse behovene?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Kristian Rikstad Myklevoll 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: INNLANDET

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Bygge broer mellom siloer for å 
ta tak I hele mennesket  

• Selvdiagnostisering 
• Velferdsteknologi 
• Verktøy som gir riktig behandling 

Anbefalt lesing: 

• tu.no
• Norwayhealthtech.com 
• tidewave.no 
• ablymed.com 
• ellipticlabs.com
• lifecare.no
 

HEALTHTECH med Kristian Rikstad Myklevoll, Kompetansesenter for legevaktmedisin 
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KOMPETANSESENTER FOR 
LEGEVAKTMEDISIN
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HEALTHTECH med Kristian Rikstad Myklevoll, Kompetansesenter for legevaktmedisin

 Gi en mann en fisk, 
og han har mat for en dag. 

Lær en mann å fiske, og 
han har mat for resten av 

livet.
- Kristian Rikstad 

Myklevoll
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Hva er det viktigste lytterne skal ta 
med seg fra denne podkasten? 
Teknologi som gir bedre behandling, 
trygghet og ein enklare kvardag for 
pasientar 

Hvem er du, personlig og faglig? 
Elsker bratt friluftsliv; ski, 
sykkel, dykking, klatring, 
brettsegling, surfing, elendig til 
å velge ein aktivitet. Målet med 
medisinutdanning var å redde 
verden, reise til nødhjelpsprosjekt. 
Ser no at det er større muligheter 
for bedring med teknologi.  

Hva kjennetegner 
velferdsteknologi for deg? 
Før tenkte eg sjukehusseng i 
heimen, rullator og trappeheise. No 
teker eg mykje breiare både med 
software og hardware som kan 
hjelpe mange 

Hvordan kom du bort i 
velferdsteknologi? 
Primært gjennom arbeid på 
sjukehus og som allmennlege. 
Seinare via Norway health tech 
der fleire selskaper utvikler nye 
løysinger.  

Hvordan har det endret din 
hverdag?
Så langt i liten grad. Som med 
anna teknologi lite påvirkning først, 
deretter meir en kva ein trudde.

Hvilke muligheter ser du?
Pasienten kan blir sjef for eigen 
helse og sjukdom. Verktøy som gir 
ritig behandling til fleire 

Hvilke utfordringer ser du? 
Folk har ulik teknologikunnskap, 
ulik erfaring og ulikt ønkse om å 
ta i bruk ny tekniolog. Behov for 
modning 

Hva tenker du om velferds-
teknologi fremover i pleie- og 
omsorgssektoren?
Revolusjon. For nokon kan det gå 
fra være heilt hjelpetrengande til 
å kunne få eigen mestring lengre i 
livet 

Noen tips, tanker eller annet som 
du vil utfordre studentene våre 
med? 
Kva ønsker du skulle være der i ditt 
arbeid og hos dine pasienter? Kan 
du lage det? Kjenner du andre som 
kan lage det? Være nysgjerrig og 
kreativ. Ikkje vent på at andre skal 
lage din ide.

Hvilke nye dilemmaer oppstår for 
deg? 
Tempo. Skynde oss langsomt. 
Verken avvente til andre har laga 
dei riktige tinga eller hoppe på alt 
nytt. i  

Dine viktigste prosjekter siste året? 
Elektronisk brukerstøtte for 
allmennleger i palliasjon. Tanken 
har vært der siste 4 år. Starta 
forslag til programmering. En så 
lenge heilt i startgropen, men 
endelig i gang.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Trygghet og næringsklynger med 
center of excellense 

Hva er din mest positive 
overraskelse fra Covid-krisen? 
Vi fungerer. Skule fungerer, 
helsevesen. Samfunnet.   
 

HEALTHTECH med Kristian Rikstad Myklevoll, Kompetansesenter for legevaktmedisin
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Hvilken sykdom er Medisinsk fakultet 
ved Universitetet i Bergen spesielt gode 
på?
a) Kreft
b) Diabetes
c) Slag

Kreft Pasienter vil i større grad utrede seg selv. Et offentlig tilbud med lavere terskel for 
behandling av depresjon

Hvilken endring nevner Kristian Rikstad 
Myklevoll at vi kan forvente oss å se i 
helsesektoren, når 5G snart kombineres 
med IoT og ny helse-teknologi?
a) Sykehusene vil utbygges og
medisinske senter i distriktene avvikles.
b) Flere pasienter vil kunne transporteres
til sykehus, og mer effektivt enn tidligere.
c) Pasienter vil i større grad utrede seg
selv.

Hva for tilbud savner Kristian Rikstad 
Myklevoll innen psykisk helse?
a) En sosialt tilbud som ufarliggjør og
opplyser om angstlidelser
b) Flere tilbud innen privat sektor for
behandling av avhengighet
c) Et offentlig tilbud med lavere terskel
for behandling av depresjon

HEALTHTECH med Kristian Rikstad Myklevoll, Kompetansesenter for 
legevaktmedisin

Scann og besøk bedriften
https://www.norceresearch.no/nasjonalt-
kompetansesenter-for-legevaktmedisin
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Tema Perspektiv

Sosiale roboter i helse- 
og sosialtjenester
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med intensivsykepleier 
på VID vitenskapelige høgskole, Lise-Merete Alpers.  VID 
vitenskapelige høgskole tilbyr studier i sykepleie, vernepleie, 
ergoterapi, sosialt arbeid, teologi, diakoni, ledelse og familieterapi 
og en rekke relaterte videreutdanninger og Alpers jobber med en 
internasjonal studie som undersøker sykepleieres/jordmødres/
sosialarbeideres syn på bruk av sosiale roboter i helse- og 
sosialtjenester. Det forventet at andelen eldre vil øke betraktelig 
i fremtiden og at det da vil bli mangel på helsepersonell. Dette vil 
føre til utfordringer mtp. helse- og omsorgstjenester. Det mener 
Alpers det vil være aktuelt å introdusere sosiale roboter i nær 
fremtid

Om bedriften
VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig 
høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Deres motto 
er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt. Høgskolen 
driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, 
pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr cirka 50 
studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål 
å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Refleksjon
Lise Merete Alpers og Silvia Seres diskuterer hva slags rolle 
sosiale roboter bør ha i helse-sektoren når teknologien utvikles, 
etiske utfordringer, hvorvidt en robot kan ha “compassion” eller 
kulturell forståelse. Hvilke funksjoner mener du at sosiale roboter 
kan hjelpe oss med i helse-sektoren, kanskje til og med utføre 
bedre enn mennesker? Hvilke funksjoner bør robotene ikke være 
ansvarlige for?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Lise-Merete Alpers 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Velferdsteknologi
• Forskning
• Sosiale roboter
• Syn på helse i ulike kulturer 

Anbefalt lesing: 

• Podcast: www.forskning.no/helse-
innvandring-oslomet/
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 Menneskelige 
relasjoner er viktig!

- Lise-Merete Alpers
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Utdannet sykepleier, 
intensivsykepleier. Mange 
års erfaring fra sykehus; 
intensivavdeling, akuttmottak, 
postoperativ avdeling. Arbeider 
nå som førsteamanuensis ved VID 
vitenskapelige høgskole.

Hvordan kom du bort i 
velferdsteknologi? 
Jeg ble invitert med til å delta i en 
internasjonal studie med temaet 
sosiale roboter. Studien ledes av 
forskere ved Middlesex university 
i London. 24 land deltar i studien, 
bl.a. Storbritannia, Spania, Polen, 
Ungarn, Slovakia, Filippinene, 
Nepal, Japan, Iran i tillegg til Norge.

Resultater: Data er ikke ferdig 
analysert.

Les om «The Research Centre for 
Transcultural Studies in Health»: 
https://cultureandcompassion.com/

Hvilke muligheter ser du? 
Det kan være et tillegg til 
menneskelige ressurser og avlaste 
helsepersonell. Det kan også 
føre til mindre avhengighet/mer 
selvstendighet for pasienter/
brukere

Hvilke utfordringer ser du? 
Etiske utfordringer, mindre 
menneskelig kontakt

Hva tenker du om velferds-
teknologi fremover i pleie- og 
omsorgssektoren? 
Det er aktuelt bl.a. fordi det 
blir stadig flere eldre og fordi 
omsorgsbehovene vil øke 
samtidig som det er mangel på 
helsepersonell.

Noen tips, tanker eller annet som 
du vil utfordre studentene våre 
med? 
Hvilke egenskaper er det viktig at 
sosiale roboter/velferdsteknologi 
har? Hvordan benyttes det? Kan 
det virke fremmed? Redusere 
menneskelig kontakt? Hvordan 
bruke det på en god måte? Kan 
pasienter/brukere få være med 
å påvirke/bestemme dette? 
(brukermedvirkning)

Dine viktigste prosjekter siste året? 
Forskningsprosjekt ved Oslo 
universitetssykehus, Avdeling 
for smertebehandling, relatert 
til pasienter med etnisk 
minoritetsbakgrunn.

Hva gjør vi unikt godt i Norge? 
Det norske velferdssamfunnet er 
unikt på flere måter, blant annet 
velferdsgoder

Hva er din mest positive 
overraskelse fra Covid-krisen? 
At det kan fungere med 
hjemmekontor
 

HEALTHTECH med Lise-Merete Alpers, VID vitenskapelige høgskole

Podkast  #0871



KURS SPØRSMÅL

RIKTIG SVAR

95

Lise Merete Alpers forsker på velferds-
roboter. Hva nevner hun som noe av det 
viktigste vi bør fokusere på i samfunnet, 
etterhvert som roboter i større grad tas i 
bruk innen helse-sektoren?
a) At vi sørger for å bygge vår egen
industri i Norge som kan produsere
roboter for helse-sektoren
b) At vi er nøye med å definere hvilke
menneskelige kvaliteter disse robotene
bør ha.
c) At vi samarbeider med internasjonale,
ledende selskapene i utviklingen av
sosiale roboter

At vi er nøye med å definere hvilke 
menneskelige kvaliteter disse robotene 
bør ha.

Behovet for kulturell kompetanse blant 
helsepersonell.

Det etiske dilemmaet som kan oppstå 
hvis en dement pasient tror at roboten 
er levende.

Hva fokuserte Lise Merete Alpers sin 
doktorgrad på?
a) Systemer som trener AI i å uttrykke
hva vi gjenkjenner som empati
b) asienters opplevelser i møte med
nyere helseteknologi
c) Behovet for kulturell kompetanse
blant helsepersonell.

Hva ønsker Lise Merete Alpers at vi 
debatterer, i forhold til bruk av sosiale 
roboter på fremtidens pleiehjem og 
pasienter med demens?
a) Hvordan informasjon som robotene
vil kunne motta fra pasientene lagres og
sikres.
b) Det etiske dilemmaet som kan oppstå
hvis en dement pasient tror at roboten
er levende.
c) Hvordan de sosiale robotene skal
designes for denne målgruppen, om de
kanskje skal respondere til pasientene
som at robotene var helsepersonell, eller
om de overhodet skal føre samtale på
bakgrunn av pasientenes sykdom.

HEALTHTECH med Lise-Merete Alpers, VID vitenskapelige høgskole

Scann og besøk bedriften
https://www.vid.no/
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Tema Perspektiv

Velferdsteknologi for 
frivillighet
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer og CEO 
i NYBY, Fredrik Gulowsen. NYBY er et digitalt verktøy som kobler 
ressurser og ulike behov i samfunnet vårt og i NYBY kobler de ikke 
behov med teknologi, men de bruker teknologi for å koble behov 
med mennesker gjennom frivilligheten. I samtalen diskutere Seres 
og Gulowsen hvordan velferdsteknologi ser ut for en gründer, når 
det kommer til samfunnsbehov og vekstmuligheter og hvorfor 
vi har behov for et system som NYBY, selv med vår veletablerte 
velferdssystem. 

Om bedriften
De fleste kommuner sliter med knapphet på tid og ressurser. NYBY 
tilbyr en plattform for ressurssamarbeid i helse og omsorg som gir 
flere hender til viktige velferdsoppgaver, og samtidig bidra til økt 
inkludering, redusert ensomhet og lavterskel vei inn i arbeidslivet.

Refleksjon
Etter at du har hørt om hvordan Nyby skaper løsninger for 
helse-sektoren i over 50 kommuner: Kan du tenke deg andre 
bransjer, industrier eller sektorer som kunne hatt behov for 
liknende plattformer inspirert av Nyby sin tankegang, og hva for 
funksjon kunne disse hatt? 

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Fredrik Gulowsen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Frivillighet
• Grunderskap
• Velferdsteknologi

Anbefalt lesing: 

• Originals av Adam Grant
 

HEALTHTECH med Fredrik Gulowsen, NYBY 
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 Det å tenke 
annerledes og det å selge 

inn ideene sine inn i 
organisasjonen og faktisk 
få endret organisasjonen 

sin. Og det er så mye 
gründerskap nå og mye 

innovasjon ute å gå, men 
det er så viktig å få til 

konstruktiv endring i de 
store institusjonene vi har 

i dag.
- Fredrik Gulowsen
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Hva har Fredrik Gulowsen og selskapet 
hans utviklet for å bistå kommuner i 
hvordan de kan organisere helse- og 
omsorgssektoren når eldrebølgen 
kommer?
a) En blockchain-basert plattform for
sikring av pasientenes journaler og
resepter.
b) En plattform for ressurser innen helse
og omsorg, der man kan koble helse-
ansatte direkte med ledige ressurser.
c) En teknologi som effektiviserer
kommunikasjon og logistikk i
interaksjoner mellom legevakt,
ambulanser og pasienter.

En plattform for ressurser innen helse 
og omsorg, der man kan koble helse-
ansatte direkte med ledige ressurser.

Hvordan mennesker som er i risiko for å 
falle utenfor arbeidslivet kan involveres 
til meningsfylt arbeid gjennom å bidra til 
å avlaste helse-sektoren.

Det å skape en plattform for 
helsesektoren som integrerer styrker fra 
amerikansk helsepolitikk.

Hva nevner Fredrik Gulowsen som en 
av NyBys mest verdifulle effekter for de 
kommunene som tar i bruk plattformen?
a) Hvordan plattformen frigjør tid, slik
at helse-sektoren i kommunen kan øke
fokuset på innovasjon.
b) Hvordan plattformen gir raskere
behandlingstid til pasienter i kø eller på
venteliste.
c) Hvordan mennesker som er i risiko for
å falle utenfor arbeidslivet kan involveres
til meningsfylt arbeid gjennom å bidra til
å avlaste helse-sektoren.

Hva forteller Fredrik Gulowsen at har 
vært helt avgjørende i arbeidet med å 
bygge NyBy?
a) Det å skape en plattform for
helsesektoren som integrerer styrker fra
amerikansk helsepolitikk.
b) Det å skape en plattform for
helsesektoren som integrerer styrker fra
amerikansk helsepolitikk.
c) Det å være en brobygger mellom
digital kompetanse og helsepolitiske
organisasjoner.

HEALTHTECH med Fredrik Gulowsen, NYBY

Scann og besøk bedriften
https://nyby.no/
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Tema Perspektiv

VR- og spillteknologi 
som rehabilitering
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Truls Sveløkken 
Johansen som kanskje har verdens beste jobb (?) som får spille 
på jobb hver dag. Johansen er ergoterapispesialist hos Sunnaas 
Sykehus. Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus 
innen fysikalsk medisin og rehabilitering. De tilbyr høyspesialisert 
rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig 
sykdom eller skade. Johansen fokuserer på VR og spillteknologi i 
rehabilitering av ulike diagnosegrupper. 

Om bedriften
Sunnaas sykehus HF tilbyr høyspesialisert rehabilitering til 
mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade. 
Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk 
medisin og rehabilitering og ett av elleve helseforetak i Helse 
Sør-Øst. Foretaket har hovedsakelig regionale, men også nasjonale 
oppgaver, og er et foretak med universitetsfunksjone

Refleksjon
Truls Svelokken Johansen forteller om utfordringen med at helse-
teknologisk utvikling må være forskningsbasert, og at det gjør at 
sektoren blir hengende etter andre samfunnsområder. Hva kan vi 
gjøre for å organisere samfunnet slik at sektorer som er nødt til å 
legge forskning til grunn for sin innovasjon, også kan holde samme 
fart som de hvor dette ikke er like nødvendig?  

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Truls Sveløkken Johansen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• E-Spill for rehabilitering
• Robotisering 
• Velferdsteknologi 
• VR

Anbefalt lesing: 

• Jeg må anbefale en artikkel jeg selv 
har fått publisert. Commercial motion-
controlled video games as a training 
method for hand and arm function in 
persons with CP – a systematic review 
and meta analysis. 

• Ellers er de ten review av Bonnechere og 
kollegaer fra noen år tilbake som er god 
lesning. HEALTHTECH med Truls Sveløkken Johansen, Sunnaas Sykehus HF 
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TRULS SVELØKKEN 
JOHANSEN
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SUNNAAS SYKEHUS HF
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 Husk at det alltid 
er en balansegang mellom 
varme hender og teknologi.
- Truls Sveløkken Johansen
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Hva kjennetegner velferdsteknologi 
for deg?   
Velferdsteknologi syns jeg for 
ofte er snakk om pilledispensere 
og gpser (det er absolutt viktige 
og nyttige ting – så misforstå 
meg rett), men for meg er 
velferdsteknologi all type teknologi 
som kan være med på å bidra 
til en enklere, tryggere og mer 
meningsfull hverdag for pasientene 
mine. Her kommer de nevnte 
pilledispenserne og gpser etc også 
inn, men for meg er det viktig å 
fremme spillteknologi inn i de ulike 
formene for velferdsteknologi. 
Teknologi for å fremme velvære, 
forenkle trening og muliggjøre 
sosial deltakelse.  

Hvordan kom du bort i 
velferdsteknologi?   
Jeg og 3 kollegaer begynte i 2013 
å opprette en VR-lab på Sunnaas 
sykehus og det var vel her jeg først 
kom i gang med bruk av teknologi i 
min arbeidshverdag.

Hvilke muligheter ser du? 
Mulighetene  er uendelige med 
spillteknologi og teknologi generelt 
innen helse. Kun fantasien som 
stopper oss.

Hvilke utfordringer ser du? 
Utfordringen ligger i at 
helsevesenet vil og skal drive 
kunnskapsbasert og det er 
vanskelig for forskningen å henge 
med i utviklingen til teknologien. 
Det kan man se på den forskningen 
som er gjort på spill og VR det er 
mange pilotstudier med lav n og 
det er studier med stor variasjon i 
metodologien.

Hva tenker du om velferds-
teknologi fremover i pleie- og 
omsorgssektoren?     
Bruk av teknologi vil kunne både 
lette og endre på arbeidsmetoder 
og tenkemåter innen pleie og 
omsorg som vi benytter i dag.

Noen tips, tanker eller annet som 
du vil utfordre studentene våre 
med?   
Ta det i bruk når dere kommer ut 
i arbeidslivet og ikke vær redd for 
å tenke nytt eller prøve noe nytt. 
Teknologi er ikke farlig.  

Hvilke nye dilemmaer oppstår for 
deg? 
Personvern er også noe som dukker 
opp til stadighet, kan man ta i bruk 
spillmaskiner med geo-tracking for 
personer som er hos oss med deres 
kontoer etc.  

Dine viktigste prosjekter siste året? 
Mitt fokus de siste årene har vært 
å bidra inn mot å gi spillteknologi 
et bedre forskningsgrunnlag. Vi 
har de siste årene arbeidet mot 
å endre fokus fra innovasjon (Vi 
jobber fremdeles med det) til 
forskning for å bidra til å finne ut 
om "hypen" er berettiget. Jeg har 
også begynt å fokusere mer på den 
sosiale deltakelses biten med spill 
og mulighetene for å bruke det som 
kognitiv trening og ikke kun rettet 
mot fysisk trening.

Hva gjør vi unikt godt i Norge? 
Innen bruk av kommersielle spill 
som treningsmetode har vi ikke 
sett noen som benytter det så 
systematisk som det blir gjort 
faktisk flere steder rundt i Norge 
i dag. Ja det blir benyttet men 

fokus i andre land er ofte på 
egenutviklede spill. Så jeg mener 
at det vi gjør bra her i norge er å 
bruke ting som allerede finnes å 
se etter andre måter vi kan bruke 
det på. Mer generelt opplever jeg at 
de Norge ikke er redde for å prøve 
nye ting innen helse. Det er alltid 
neon bøyger å komme over mtp 
personvern og liknende men det 
er mye spennende som bli forsøkt 
rundt omkring.   

Hva er din mest positive 
overraskelse fra Covid-krisen?   
Hvor godt ting funker med digitale 
løsninger for møter og liknende.  
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Truls Svelokken Johansen forteller om 
hjerneskader og hjernen plastisitet. 
Hvordan trener man opp hjerneskader?
a) Hjernen kan ikke trenes opp fra en
hjerneskade, men kan benytte andre
sentre for de tapte funksjonene.
b) Hjernen reparer seg selv over tid,
og behandling går mest ut på å gi et
støtteapparat under ventetiden.
c) Hjernen kan trenes opp gjennom
aktiv repetisjon av de svekkede
funksjonsevnene.

Hjernen kan trenes opp gjennom 
aktiv repetisjon av de svekkede 
funksjonsevnene.

De har en bedre effekt enn tradisjonelle 
metoder.

Pasientene får en umiddelbar 
smertelette når de får på seg VR

Hva slags effekt har dataspill vist seg 
å ha forhånd- og armtrening under 
rehabilitering av hjerneskader?
a) De fungerer kun om pasienten har et
kjennskap til dataspill fra tidligere.
b) De har en bedre effekt enn
tradisjonelle metoder.
c) De mangler langtidseffekten til
tradisjonelle metoder.

Hva slags effekt har VR-teknologi for 
pasientene på Sunnaas Sykehus?
a) Pasientene får en umiddelbar
smertelette når de får på seg VR
b) Pasientenes psykiske helse bedres
drastisk innenfor følgeskader som
depresjon
c) Pasienter som bruker VR, utvikler
nye koblinger i nervesystemet, og
dette stimulerer rehabiliteringen av
hjerneskade

HEALTHTECH med Truls Sveløkken Johansen, Sunnaas Sykehus HF

Scann og besøk bedriften
https://www.sunnaas.no/

HEALTHTECH
TRULS SVELØKKEN 
JOHANSEN
ERGOTERAPISPESIALIST
SUNNAAS SYKEHUS HF

Podkast  #0873



104

Lørn manifesto 
Ingen bør kaste bort tid og penger på ferdigheter som snart er ubrukelige. Vi 
må lære relevante ting for den fremtiden vi skal inn i. En reklame spør: do you 
think it is about mindset or skillset? Svaret er: BOTH! Mindset uten skillset er 
ubrukelig; skillset uten mindset er rettningsløs.

Skillsa for fremtiden vil være en kombinasjon av teknologisk kunnskap og mot 
til å tenke selv. Vi må tørre å mene noe om hvordan denne fremtiden skal være, 
for å kunne ta aktive valg.Det er for enkelt å si at «vi bare lærer kidsa å kode». 
Det er alle som må lære og vi må lære mer enn koding. Vi trenger å lære kidsa og 
alle andre, DIGITAL SKAPERKRAFT. Vi må bli noe mer enn gode forbrukere av ny 
teknologi – vi må kunne skape den om. Og vi voksne må ikke tåle så inderlig lett 
den læringen som ikke gjelder oss selv.

Men hva er de nødvendige ferdigheter for fremtiden?
Direkte konkurranse mot roboter er en tapt kamp for mennesker. Roboter, 
automasjon og AI dreier seg om det maskinene er veldig gode på. Det er å 
kunne lese og finne mønstre i store data mengder, men det å tolke disse 
mønstrene på riktig måte, en måte som også er kulturelt og politisk forankret, 
som speiler den uhyre komplekse menneskelige psyken, det er bare mennesker 
som kan og bør gjøre. Bedre og billigere roboter vil kunne utføre de fleste av 
våre rutinemessige oppgaver som krever liten eller ingen kreativitet. Derimot 
oppgaver som krever fleksibel handling i uforutsigbare omgivelser, og som krever 
empati, vil mennesker alltid være flinkere til. AI passer godt for administrative og 
rutinemessige oppgaver. Mennesker er uovervinnelige på oppgavene som krever 
omsorg og omtanke. Uansett vil det være spennende og kreve mye ny kunnskap.

Claude Shannon, faren til Informasjonsteori, sa: «We know the past but cannot 
control it. We control the future but cannot know it».

Bli med og utforsk fremtiden, så vi kan sammen drive den i en god retning.

Gründer 
Silvija Seres
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Dag Arthur Aasbø
Direktør og organisasjon og sam-

funnskontakt fra Borregaard

Få med alle på 
endringsreisen  
Hvordan sørger man for en helhetlig produksjon, i en så 
stor produksjon som Borregård har? Hvordan organiserer 
man et tverrfaglig team som er både suksessrettet og 
fremtidsrettet? I denne episoden av #LØRN snakker 
Silvija med direktør og organisasjon og samfunnskontakt 
i Borregaard, Dag Arthur Aasbø, om hvordan de har klart 
å beholde alle sine ansatte når de har endret 50% av 
produksjonen sin på få år.
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