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Utfordringsbilde



Nasjonal og kommunal digitaliseringsstrategi

En enklere hverdag for 
innbyggere og næringsliv

Én digital offentlig sektor -
regjeringen.no

Digitalisering skal utvikle kommunale 
tjenester | Drammen kommune

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/
https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/digitalisering-skal-utvikle-kommunale-tjenester/


Den moderne eldreomsorgen 

• Drammen skal være en foregangskommune innen bruk av 
velferdsteknologi for at mennesker som har behov for tjenester skal 
oppleve trygghet og mestring

• En enklere hverdag for innbyggere og næringsliv

• Drammen skal være et godt stede å leve

Temaplan
Kvalitet

Strategi 
Bolig og 

omsorgs-
bygg



En dag i hjemmetjenesten

• https://vimeo.com/519090160

https://vimeo.com/519090160


Mestrings- og trygghetsskapende teknologi 
som en tjeneste

Fra trygghetsalarm til trygghetspakke

➢ Hussentral (hub)

➢ Alarmutløser

➢ Røykvarsler

➢ Digital nøkkelboks

➢ Responssenter



Tilleggstjenester - trygghetspakke

• Flere tilleggstjenester utover trygghetspakken

• Tjenester som kan bidra til at du mestrer hverdagen og bevarer din 
selvstendighet



Medisineringsstøtte

• rett medisin til rett tid

• ta medisinen ved hjelp av tale og 
tekst til avtalt tidspunkt

• sender varsel til hjemmetjenesten, 
pårørende/responssenter-tjenesten 
dersom medisiner ikke tas til avtalt 
tid



Varslings- og lokaliseringsteknologi

• rett hjelp til rett tid

• trygghet for innbygger, pårørende og 
ansatte

• enheten settes opp slik at den 
definerer hvem som varsles ved ulike 
hendelser

• varsler kan gå til 
responssentertjeneste

• pårørende/andre kan også delta i 
varslingskjeden



Prosessflyt



Utnytte mulighetene teknologien gir oss til 
å gi rett tjeneste til rett tid

Tilsyn gjennomføres 
av helsepersonell

Tilsyn gjennomføres ved 
bruk av sengematter, dør 
sensorer og vindu sensor

Tilsyn kan også 
gjennomføres via 
kamera

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA

https://www.investitwisely.com/planning-for-long-term-care-what-you-need-to-know-about-medicaid/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Digital hjemmeoppfølging

Helsetjenester som ytes helt eller delvis på avstand ved hjelp av teknologi

Mål: å fange opp tegn til forverring, bidra til økt innsikt og bedre mestring av 
sykdomssituasjonen.

Verktøy for hjemmemålinger, digitale skjemaer for pasientregistrerte 
opplysninger og egenbehandlingsplan, ofte i kombinasjon med video, 
digitalt tilsyn og andre velferdsteknologier.

Krever at kommunen, fastlegen og helseforetaket samarbeider om tjenestene



Stadig flere løsninger flyttes hjem til oss

Hjelpemidler

Pleie i samarbeid med
Sykehuset, 
behandlingshjelpemidler
og avstandsoppfølging

Mestrings- og 
Trygghetsskapende teknologi

Smarthus teknologi

Fastleger

Underholdning og 
innholdstjenester

Helseteknologi 

Kommunikasjonsteknologi

Digitale vannmålere



Hvordan kan vi jobbe sammen for å øke bruken 
av mestrings- og trygghetsskapende teknologi 
som gir økt livskvalitet for den enkelte og fører 
til at flere kan bo hjemme ?


