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Sammendrag

Velferdsteknologi har på kort tid blitt et begrep som 
anerkjennes som en viktig bestanddel i fremtidens 
helse- og omsorgstjenester. Begrepet assosieres 
gjerne med teknologi tilpasset eldre generelt og de-
mente spesielt. Velferdsteknologi bør etter forfat-
terens mening bli en like naturlig del av fremtidens 
tjenester for personer med utviklingshemming. Tek-
nologien som anvendes, kan enten være universelt 
utformet eller mer tilpasset den enkeltes behov. For 
å lykkes med implementering av velferdsteknologi i 
tjenestene er det imidlertid avgjørende at dette ba-
seres på brukernes faktiske og individuelle behov. 
Dette stiller høye krav til teknologien og betinger 
at tjenestene endrer seg i takt med nye omsorgs-
modeller. Vernepleiernes habiliteringsperspektiv og 
kompetanse til å kartlegge og implementere skred-
dersydde tiltak passer svært godt for å imøtekom-
me disse kravene.

Nøkkelord: Velferdsteknologi, universell utfor-
ming, habilitering
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Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er et samlebegrep som omfatter mange ulike teknologiske løs-
ninger som enkeltindivider kan nyttiggjøre seg for økt egenmestring, samfunnsdel-
takelse og livskvalitet (Helsedirektoratet, 2012). Det antas at velferdsteknologiske 
løsninger utgjør et vesentlig bidrag til å løse både dagens og fremtidens demogra-
fiske utfordringer i helse- og omsorgssektoren. Velferdsteknologien skal ikke bare 
bidra til mer effektive tjenester, men også forebygge og gi utvidede muligheter for 
brukeren av teknologien (NOU 2011:11). For å kalle noe velferdsteknologi holder det 
dermed ikke at tjenestene blir bedre, men også at teknologien bidrar til ønskede 
effekter for sluttbrukeren. 

Begrepet velferdsteknologi har trolig sitt opphav i Danmark og anvendes hoved-
sakelig i Skandinavia. Begrepet omfatter eller tangerer en rekke andre betegnelser 
som e-helse, helseteknologi og omsorgsteknologi. I øvrige deler av Europa benyt-
tes gjerne begrepet «Ambient Assisted Living», men velferdsteknologi inkluderer 
også en pårørendedimensjon og en tjenestedimensjon (Helsedirektoratet, 2012, s. 
14–15).     

Nasjonalt senter for e-helseforskning leverte i 2017 en kunnskapsoppsumme-
ring basert på ca. 200 registrerte velferdsteknologiprosjekter i norske kommuner. 
Om lag 90 % av prosjektene rettet seg mot eldre med kognitiv svikt (hovedsakelig 
demens) og personer med fallrisiko. Ut over denne gruppen utgjorde avstands-
oppfølging av personer med KOLS eller hjertesvikt den mest utprøvde teknologien 
(Knarvik, Rotvold, Bjørvig & Bakkevoll, 2017). 

Det har lenge vært kjent at vi står overfor demografiske utfordringer, eksem-
pelvis i form av den såkalte eldrebølgen. Dagens omsorgsmodell omtales som for 
ressurskrevende, og vurderes ikke å være bærekraftig til å løse disse utfordringe-
ne. Samfunnsøkonomiske motiver kan dermed anses som en driver for utvikling 
og implementering av helse- og velferdsteknologi. Hagen-utvalget (NOU 2011:11) 
presiserer imidlertid at velferdsteknologi ikke vil skape en revolusjon i omsorgstje-
nestene alene. Slik teknologi kan likevel understøtte den nødvendige omleggingen i 
omsorgstjenestene og bidra til å fremme egenmestring, aktiv omsorg, sosial delta-
kelse og hverdagsrehabilitering (s. 99–100). 

Utviklingshemming 

Utviklingshemming er en samlebetegnelse for en rekke ulike tilstander som leder 
til en intellektuell funksjonsnedsettelse. Mennesker med utviklingshemming er en 
heterogen gruppe hvor det er store variasjoner hva gjelder årsak og funksjonsevne 
hos den enkelte (NOU 2016:17, s. 27). 

Den medisinske diagnosen psykisk utviklingshemming (ICD-10) forutsetter at 
følgende kriterier er oppfylt: (i) intelligenskvotient (IQ) lavere enn 70. En vurdering av 
IQ forutsetter gjennomføring av standardiserte evnetester; (ii) debut før fylte 18 år. 
Dette innebærer at utviklingshemmingen er kjent eller kan tilbakeføres til tiden før 
fylte 18 år; (iii) vesentlige avvik i adaptive ferdigheter. Med dette menes begrenset 
kapasitet til å tilpasse seg samfunnets krav til fungering i normale sosiale omgivel-
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ser (Lorentzen, 2008, s. 201). Verdens helseorganisasjon anslår at 1–3 prosent av 
befolkningen oppfyller disse kriteriene for diagnosen psykisk utviklingshemming. 
Om lag 24 000 personer er registrert som utviklingshemmet av norske kommuner, 
noe som anslagsvis utgjør 0,4 prosent av den norske befolkningen (NOU 2016:17).

Relasjonell forståelse av funksjonshemming

Den medisinske kategoriseringen av funksjonshemming baseres i stor grad på 
egenskaper ved individet. Dette kan eksempelvis være i form av syns- eller hørsel-
stap, manglende gangfunksjon eller nedsatt intellektuell fungering. Den relasjonelle 
modellen for funksjonshemming, også kalt GAP-modellen, vektlegger ikke bare 
egenskaper ved det enkelte individet, men inkluderer også forhold ved omgivelsene 
den enkelte befinner seg i (Lie, 1996). På denne måten muliggjøres to innsatsom-
råder fremfor ett. Man kan dermed arbeide med å styrke forutsetningene til den 
enkelte, eller tilrettelegge omgivelsene og redusere barrierene. I mange tilfeller vil 
det være nyttig med innsats rettet mot både individet og omgivelsene.   

 
NOU 2016:17 (På lik linje) legger en relasjonell forståelse av funksjonshemming 

til grunn i sine vurderinger og forslag om åtte løft for å realisere grunnleggende 
rettigheter for personer med utviklingshemming: 

«Graden av funksjonshemming kan reduseres ved å tilrettelegge samfunnet og 
bygge ned funksjonshemmende barrierer gjennom universell utforming, eller ved å 
støtte og bygge opp individets forutsetninger gjennom individuell tilrettelegging og 
individuelle hjelpemidler, der universell utforming alene ikke er tilstrekkelig» (s. 29). 

Det vises her til mulig innsats gjennom universell utforming av omgivelsene, eller 
å rette innsatsen mot individuell tilrettelegging dersom universell utforming ikke er 

Fig. 1 Relasjonell modell for funksjons-
hemming. (NOU 2016:17)  
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tilstrekkelig. Dette kan leses som en klar oppfordring til at innsatsen i første rekke 
bør rettes mot endring av samfunnets barrierer, hvor middelet i hovedsak er uni-
versell utforming. Utvalget legger videre føringer på at den relasjonelle forståelsen 
av funksjonshemming bør være like relevant for personer med utviklingshemming 
som for personer med fysiske funksjonshemminger. Dette vil dermed dreie fokuset 
fra individuell tilrettelegging i retning av universell utforming, også for personer med 
utviklingshemming. 

Universell utforming innebærer å tilrettelegge omgivelsene på en slik måte at 
hensynet til funksjonsvariasjon ivaretas i utformingen av produkter og tjenester. 
Når noe er universelt utformet, treffer man alle målgrupper gjennom den samme 
løsningen (Difi, u.å.). Universell utforming assosieres ofte med tiltak for å redusere 
fysiske barrierer som rullestolramper og utvidede døråpninger. For personer med 
utviklingshemming er barrierene ofte andre. Dagens kunnskaps- og informasjons-
samfunn stiller store og stadig nye krav til digital kompetanse hos hver enkelt av oss, 
og kan utgjøre en vesentlig barriere for reell deltakelse for personer med utviklings-
hemming. På den annen side kan også informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
utgjøre et viktig bidrag til å redusere funksjonshemmingen for den samme gruppen 
(Sandvin, 2014).

Ulike typer teknologi

Det er flere måter å kategorisere velferdsteknologi på. Teknologien som anvendes 
kan være rettet direkte mot å bistå sluttbrukere, eller mer indirekte i form av å gjøre 
tjenestene smartere og mer effektive. Andre skillelinjer kan omhandle hvilket be-
hov teknologien er ment å dekke. Eksempler på dette kan være trygghetsteknologi, 
kommunikasjonsteknologi eller teknologi for å fremme mobilitet. Den relasjonelle 
forståelsen av funksjonshemming kan imidlertid også legges til grunn for å katego-
risere teknologien. Universelt utformet og allment tilgjengelig teknologi kan skilles 
fra mer individuelle og behovsdrevne løsninger. Allment tilgjengelig teknologi kan i 
mange tilfeller bidra til å redusere omgivelsenes krav, mens mer individuell behovs-
dreven teknologi styrker den enkeltes forutsetninger.         

Teknologi utformet for alle 

Smartteknologiens inntog i hjem og hverdag har i stor grad fornyet og forenklet 
flere daglige gjøremål. Kaffetrakteren er for mange erstattet av kapselmaskinen, 
CD-spilleren av strømmetjenester og oppmøte i banken av en app. Banktjenester 
på mobilen forutsetter ikke samme krav til mobilitet som oppmøte i banken. Denne 
formen for teknologi kan dermed bidra til å redusere barrierer for mennesker med 
behov for bistand til transport. Smartteknologi kan tjene til både å gi bedre og mer 

«Vernepleiere har lang tradisjon på å utforme individuelle tiltak for å fremme 
struktur og forutsigbarhet for personer med utviklingshemming.»
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tilgjengelige produkter eller tjenester til et bredt spekter av befolkningen.
Mennesker med utviklingshemming er overrepresentert når det gjelder overvekt 

og inaktivitet. Det pekes blant annet på et vesentlig behov for bistand til både å 
handle, lage mat og øke aktivitetsnivået (Hope, S., Nordstrøm, M., Retterstøl, K., Iver-
sen, P.O. & Kolset S.O., 2018; Jakobsen, S.E., 2014). Allment tilgjengelig teknologi 
kan bidra til sunnere kosthold og høyere aktivitetsnivå for mange. Eksempelvis har 
det de siste årene kommet en rekke tjenester, hvor dagligvarer leveres på døren. 
Felles for disse er dessuten at de er relativt intuitive og ofte med visuell støtte. Sli-
ke løsninger tas også i bruk av personer med utviklingshemming. Denne måten å 
handle dagligvarer på kan gjøre det mulig for enkelte å handle uten behov for bi-
stand. For andre kan fordelene knyttes til muligheten til å handle når det passer, eller 
når nødvendig bistand av fagpersoner er tilgjengelig. Ved å anvende slike løsninger 
kan også kostholdsveiledning i større grad ytes samtidig som innkjøpene utføres. 

                   

Et sunt kosthold innebærer ikke bare det å handle sunne matvarer. Oppskrifter og 
ferdigheter til å lage sunn mat som smaker godt, antas å være en forutsetning for at 
vi velger sunne alternativer. De fleste av oss bruker teknologi til å finne oppskrifter 
både til hverdags og ved festlige anledninger. Dette forutsetter imidlertid ofte lese-
ferdigheter og kjennskap til en rekke utstyr og måleenheter. Opplysningskontoret 
for kjøtt og egg har utviklet nettsiden matstart.no hvor man kan finne bildebaserte 
oppskrifter avhengig av hva slags utstyr som er tilgjengelig, og den enkeltes ferdig-
heter på kjøkkenet (Opplysningskontoret for egg og kjøtt, 2019).    

Salget av smartklokker og aktivitetsarmbånd har blitt allemannseie og konkur-
ranser om eksempelvis flest skritt per uke har blitt vanlig både blant kollegaer og 
venner. Geocaching, Stolpejakt og Pokemon Go er andre eksempler på hvordan 
spillteknologi kan bidra til økt fysisk aktivitet. I prosjektet «Under steinen» har det 
blitt undersøkt om Geocaching kan bidra til mindre stillesitting og skjermbruk samt 
økt fysisk aktivitet. Prosjektet har også utviklet en veileder for hvordan slik allment 

Fig. 3 Skjermdump fra matstart.no (Opplysningskontoret 
for egg og kjøtt, 2019)

Fig. 2. Skjermdump 
fra kolonial.no (u.å) 
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tilgjengelig teknologi kan anvendes og tilrettelegges for mennesker med utviklings-
hemming (Digernes, Moe & Hellmann, 2016). 

Den teknologiske utviklingen vil med høy sannsynlighet tilgjengeliggjøre en rekke 
produkter og tjenester de kommende årene. Teknologiutviklere baserer gradvis mer 
av teknologien på prinsipper for universell utforming eller «design for alle». En slik 
dreining av den allment tilgjengelige teknologien vil sannsynligvis også bidra til at 
flere mennesker med utviklingshemming kan nyttiggjøre seg slike løsninger. Det 
antas eksempelvis at biler etter hvert blir fullstendig autonome (selvkjørende), og at 
det på et tidspunkt ikke lenger vil være behov for sertifikat. I en slik fremtidsvisjon vil 
også mange mennesker med utviklingshemming kunne transporteres på samme 
vis som den øvrige befolkningen. Smartteknologi kan dermed betraktes som bidrag 
til å redusere samfunnsmessige barrierer, uten krav til spesialtilpasning. Bruk av 
smartteknologi forutsetter imidlertid også at den enkelte må ha en grunnleggende 
teknologisk kompetanse for å nyttiggjøre seg mange av disse løsningene. Dette 
peker på et behov for opplæring og veiledning i allment tilgjengelige løsninger eller 
tilgang til mer individuell teknologi basert på den enkeltes behov og ferdigheter.

Teknologi for å fremme individets forutsetninger 

Teknologi for å fremme individets forutsetninger omhandler løsninger som ikke er 
utformet for at allmennheten skal nyttiggjøre seg dem, men snarere å dekke indi-
viduelle behov for å møte samfunnets forventninger og krav. Kompenserende tek-
nologi som «Be My Eyes», hvor om lag 2 000 000 frivillige hjelper blinde over hele 
verden ved hjelp av mobiltelefon, er et eksempel på hvordan teknologi på en enkel 
måte kan endre blindes forutsetninger i hverdagen (Be My Eyes, 2017).  Mennesker 
med utviklingshemming kan ha behov for en rekke ulike hjelpemidler for å gjøre 
hverdagen enklere og mestre daglige gjøremål selvstendig. Det finnes flere ulike vis-
ningsleiligheter rundt om i landet hvor man kan få oversikt over hva som finnes av 
hjelpemidler. Bærum kommune har eksempelvis innredet leiligheten Emma MeDLiv 
spesielt tilpasset mennesker med utviklingshemming. Hvert rom i leiligheten er inn-
redet med relevante hjelpemidler som spyl-/tørk-toalett, spesialseng, varslingstek-
nologi, praktiske hjelpemidler og kommunikasjonsteknologi tilpasset målgruppen.      

Det foreligger ingen nasjonal kartlegging over hvilken, og i hvilket omfang, vel-
ferdsteknologi anvendes i tjenestene til mennesker med utviklingshemming i dag. 
Det poengteres likevel at gruppen har behov for hjelpemidler som kan bidra til økt 
deltakelse og mestring. Her nevnes kommunikasjonshjelpemidler samt struktur- og 
påminningsverktøy som kalendere og kognitive hjelpemidler spesielt. Et stort antall 
mennesker med utviklingshemming vil også ha behov for hjelpemidler for å kom-
pensere for fysiske funksjonshemminger (NOU 2016:17).

«Teknologi for å fremme individets forutsetninger omhandler løsninger som 
ikke er utformet for at allmennheten skal nyttiggjøre seg dem, men snarere å 
dekke individuelle behov for å møte samfunnets forventninger og krav.»
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Mange mennesker med utviklingshemming har behov for bistand til å kommu-
nisere. Også her vil behovene variere fra svært enkle til relativt komplekse hjelpe-
midler. NAV Hjelpemidler og tilrettelegging skiller her mellom (i) papirløsninger som 
symbolkort eller kommunikasjonsbøker; (ii) lavteknologiske løsninger som enkle 
brytere; (iii) og høyteknologiske løsninger som avanserte talemaskiner med display 
og syntetisk tale. (Kunnskapsbanken, u.å). Mange av kommunikasjonshjelpemid-
lene for målgruppen vil sortere under det som beskrives som alternativ og supple-
rende kommunikasjon (ASK). Det finnes en rekke ressurser og kompetansemiljøer i 
tillegg til hjelpemiddelsentralene som Kunnskapsbanken, ISAAC Norge, Statped og 
Appbiblioteket.

De fleste av oss benytter smartteknologi daglig til å huske hva vi skal gjøre, når vi 
skal gjøre noe, og i en del tilfeller hvordan vi skal gjøre noe. Vi anvender påminnings-
verktøy som kalendere, handlelister eller googler hvordan vi skal lage en middag før 
vi får besøk. Behovene til utviklingshemmede trenger ikke nødvendigvis å være så 
annerledes, men mange vil ha behov for å anvende andre og mer tilpassede verktøy 
enn de allment tilgjengelige. Vernepleiere har lang tradisjon på å utforme individu-
elle tiltak for å fremme struktur og forutsigbarhet for personer med utviklingshem-
ming. Ulike former for dagsplaner med bruk av konkreter, symboler, bilder eller tekst 
er eksempler på slike individuelle tiltak. Fordelen med individuelle løsninger er at 
de utformes med bakgrunn i den enkeltes behov, ferdigheter og preferanser. Det er 
også utviklet en rekke digitale løsninger for å fremme struktur i hverdagen, bedre 
tidsforståelsen og huske gjøremål (f.eks. appbiblioteket.no). En del slike løsninger 
formidles gjennom hjelpemiddelsentralen under kategorien kognitive hjelpemidler. 
Det finnes også flere apper for telefoner og nettbrett som er utformet for å fremme 
struktur og forutsigbarhet, for blant annet personer med utviklingshemming. Asker 
kommune har gjennomført et prosjekt hvor atferdsavtaler formidlet med bruk av 
apper ble implementert i tjenester til personer med utviklingshemming. Resultatene 
viste en formidabel økning av selvstendighet, aktivitetsnivå og igangsettingsferdig-
heter for deltakerne i prosjektet (Milanes, 2017).

NAV Hjelpemiddelsentral formidler og yter rådgivning i forbindelse med valg av 
hjelpemidler og implementering av disse. Implementering av teknologi forutsetter 
imidlertid ikke bare kompetanse på teknologien, men også på de individuelle for-
utsetningene den enkelte bruker har, livssituasjon, rammebetingelser, tjenesteor-
ganisering m.m. Dette vil med andre ord forutsette systematisk arbeid over tid og 
falle utenfor hjelpemiddelsentralens mandat, ressurstilgang og kompetanse. Det er 
dermed avgjørende at kommunene selv tilegner seg den kompetansen som skal til, 
for å lykkes med implementering av velferdsteknologiske løsninger. 

Habilitering 

Begrepet habilitering har sitt opphav i det latinske «habilis» som betyr dugelig, pas-
sende eller bekvem (NAKU, u.å.). Aanonsen (2017) beskriver at habilitering har med 
dyktiggjøring å gjøre. Disse begrepene samsvarer i stor grad med GAP-modellens 
fokus på individets forutsetninger til å møte samfunnets krav og forventninger. For-
målet med habilitering er å gi den enkelte bruker best mulig funksjons- og mest-
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ringsevne, selvstendighet og muligheter for deltakelse i samfunnet (Forskrift om 
habilitering og rehabilitering, 2011). 

Dette målet kan tilstrebes gjennom individuell opplæring skreddersydd til den 
enkelte, men også i form av tilrettelegging av omgivelsene eller bruk og opplæring i 
universelt utformede løsninger. Habiliteringsarbeid omtales videre som målrettede 
samarbeidsprosesser kjennetegnet ved koordinerte, sammenhengende og kunn-
skapsbaserte tiltak. Habilitering er en tjeneste som skal ytes både i kommunen og 
i spesialisthelsetjenesten hvor kommunene også har et ansvar for å etablere en 
koordinerende enhet for habiliteringsvirksomheten. Enheten skal sikre et helhetlig 
tilbud til brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og re-
habilitering. Arbeidsprosessene innen habilitering preges av tverrfaglig samarbeid 
mellom bruker, pårørende og tjenesteytere fra ulike arenaer og instanser (ibid). Ver-
nepleiere har sin naturlige plass i habiliteringsarbeid, da personer med utviklings-
hemming utgjør en vesentlig andel av tjenestens målgruppe. For å lykkes med ha-
biliteringsarbeidet forutsettes imidlertid samarbeid med en rekke andre faggrupper, 
og det er et behov for faglig rammeverk og verktøy for å prioritere og koordinere 
innsatsen til beste for bruker.  

Forskriften om habilitering og rehabilitering viser til at habilitering skal ta ut-
gangspunkt i den enkeltes livssituasjon og mål (§ 3). En slik forståelse av habilite-
ring peker dermed både på et behov for å kartlegge status i den enkeltes situasjon 
samt avdekke individuelle mål og verdier. Løkke og Salthe (2012) har utviklet en 
sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid som ivaretar både slike deskriptive og normati-
ve premisser. Til tross for at sjekklisten er utformet i et atferdsanalytisk rammeverk, 
kan modellen anvendes som beslutningsstøtte uavhengig av teoretisk forankring 
eller hva slags tiltak som vurderes.    

Ved å ta i bruk en slik modell, også i arbeidet med implementering av velferds-
teknologi, kan dette representere en vesentlig ressurs for å lykkes med treffsikker 
implementering i tjenestene for mennesker med utviklingshemming.  

Beslutningsstøtte før valg av teknologi

I et samfunn hvor teknologiutviklingen foregår raskt vil det kreve innsats og interes-
se for teknologi for å holde seg oppdatert på hvilke muligheter som er tilgjengelige, 
og hvilke løsninger som er best for den enkelte. Ved å ta utgangspunkt i Løkke og 
Salthes modell for beslutningsstøtte vil slike vurderinger kunne kvalitetssikres. Det 
vil videre presenteres en forenklet og tilpasset versjon av Løkke og Salthes sjekk-
liste som kan anvendes ved vurdering av teknologi i tjenestene til mennesker mer 
utviklingshemming. For en grundigere beskrivelse av rammeverket vises det til 
sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid (Løkke og Salthe, 2012). 

Dersom det vurderes å sette i gang endringsarbeid i tjenestene, bør det innled-
ningsvis avdekkes hvilket behov eller problem som skal løses. Dette innebærer 
blant annet innhenting av fakta om bruker, livssituasjon og interesser. Høgskolen 
og habiliteringstjenesten i Bergen har i samarbeid med Bergen kommune utviklet 
kartleggingsbanken.no (u.å) som kan være en ressurs for å gjennomføre slik kart-
legging. Man bør videre vurdere brukerens egen problemoppfatning og hvem som 
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«eier» problemet eller behovet. På et slikt grunnlag kan det fattes en beslutning om 
noe bør gjøres eller ikke. Dersom dette er ønskelig, bør relevant teori og empiri på 
området gjennomgås for å sikre at videre beslutninger er kunnskapsbasert. Det fin-
nes imidlertid relativt få forskningsbaserte studier å støtte seg på innen velferdstek-
nologi, men evalueringsrapporter (f. eks. Milanes, 2017) kan også legges til grunn. 
Før valg av teknologi og igangsetting av tiltak bør det også gjennomføres en mer 
spesifikk kartlegging av problemet, behovet og konteksten det skal løses i. Hvor om-
fattende problemet er, hvilke forutsetninger brukeren har for å anvende teknologien, 
og hvorvidt det er behov for eksplisitt ferdighetstrening kan være områder som bør 
kartlegges. Det bør også kartlegges hvilke ressurser som finnes i brukers tjenester 
og nettverk, og hvilke nye ressurser det vil være behov for. 

 I Løkke og Salthes (2012) sjekkliste fremheves også viktigheten av å gjennom-
føre normative vurderinger av tiltakene. Vil tiltakene som vurderes være i tråd med 
brukers egne verdier og mål? Kan tiltakene innebære noen form for paternalisme, 
overvåking eller andre etiske utfordringer? Hvordan stiller andre aktører i brukers 
nettverk seg til å sette i gang tiltaket? Medvirkning fra bruker selv eller dennes repre-
sentant står sentralt i arbeidet med slike normative vurderinger. 

Dersom det viser seg å være grunnlag for og ønske om å igangsette et tiltak, bør 
en mer spesifikk beskrivelse av målsetninger utformes. Dette kan være definerte 
mål innenfor områder som en mer forutsigbar hverdag, økt grad av egenmestring 
innen dagliglivets gjøremål eller å fremme medvirkning i hverdagen. På bakgrunn 
av definerte målsetninger kan arbeidet med valg av teknologi igangsettes. Hvilken 
teknologi er best egnet til å nå de beskrevne målene og dekke brukerens behov? I 
tråd med NOU 2016:17 bør en slik vurdering også avdekke om universelt utformede 
løsninger kan anvendes eller om teknologien bør være mer individuelt utformet. Det 
er også vesentlig at teknologien som velges har en sosialt akseptert utforming, og 
ikke avviker mer enn nødvendig fra de verktøy som den øvrige befolkningen anven-
der. Løsninger på allment tilgjengelige plattformer, som nettbrett og smarttelefoner, 
kan eksempelvis vurderes å være mindre stigmatiserende enn laminerte bilder med 
borrelås eller fastmonterte digitale løsninger. Brukerens egne ønsker og kompetan-
se innen teknologi bør også tas i betraktning når ulike løsninger skal vurderes. 

Når valg av teknologi er gjennomført, bør tiltaket beskrives for å sikre at teknologi-
en anvendes slik den skal. Prosedyrer og rutiner for bruk av teknologien samt rutiner 
for opplæring og veiledning kan være avgjørende for en vellykket implementering. 

Et hvert igangsatt tiltak bør evalueres, og det bør planlegges for at evaluerin-
gen gjøres på best mulig grunnlag. I noen tilfeller bør dette baseres på systematisk 
datainnsamling med baseline og tiltaksfase(r), mens i andre tilfeller vil enklere eva-
lueringsgrunnlag være å foretrekke. Det bør uansett besluttes på hvilket grunnlag 
teknologien og effektene skal evalueres. En slik beslutning vil være avhengig av 
forhold som kompetanse i tjenestene, eventuelle mål om publikasjon og eksterne 
krav til dokumentasjon.

Implementering av teknologi 

Mange mennesker med utviklingshemming mottar en eller annen form for tjeneste 
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fra kommunen, eller tjenesteleverandører på vegne av kommunen. Disse tjenestene 
er ofte hjemlet i vedtak om praktisk bistand og opplæring i Lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester (2011, § 3–2). Innholdet i disse tjenestene skal base-
res på en kartlegging av hva den enkelte har behov for i hverdagen, og hva bru-
keren mestrer selv. Det å gi tilpasset hjelp til enhver tid er krevende og forutsetter 
kompetanse. I tjenester for utviklingshemmede er det ofte mange aktører og flere 
i mindre stillinger, noe som gjør målrettet habiliteringsarbeid utfordrende. Mangel 
på enhetlig praksis eller manglende samsvar mellom skriftlige retningslinjer og reell 
praksis er en kjent utfordring i tjenestene til utviklingshemmede. Implementering 
av teknologiske løsninger vil på lik linje med annen implementering forutsette kom-
petente tjenesteytere som arbeider strukturert og samlet mot felles mål. Vellykket 
implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 
er ikke et spørsmål om kun teknologiske løsninger, men i langt større grad hvordan 
teknologien etableres i organisasjonen, og dennes evne til å endres i takt med tekno-
logien som anvendes (Helsedirektoratet, 2012). Kommunesektorens organisasjon 
(KS) har utviklet Velferdsteknologiens ABC, som er et verktøy som skal fremme og 
bistå kommuner og tjenesteleverandører i implementeringen av velferdsteknologi. 
Velferdsteknologiens ABC består av en opplæringspakke hvor prosessen fra bruker-
behov til implementering i ordinær drift gjennomgås (KS, 2016). 

Flere kommuner har deltatt i pilotprosjekter og følgeforskningsprosjekter de se-
nere årene. Listerregionen prioriterte tidlig velferdsteknologi og har gjennomført en 
rekke prosjekter hvor både holdningsarbeid, kompetanseheving, strukturendringer, 
driftsendringer og innføring av ulike typer velferdsteknologi har stått på dagsorden 
(NSCC, u.å). Ålesund kommune har også gjennom «Jeg kan»-prosjektet arbei-
det systematisk med å ta i bruk velferdsteknologi i tjenester for mennesker med 
utviklingshemming. Det vises her til at velferdsteknologiske løsninger tas i bruk i for 
liten grad, og at tjenestene ikke endres i takt med mulighetene teknologien åpner 
for. Kommunen har utvidet prosjektet og tilknyttet seg et bredt spekter av ressurser 
gjennom «Jeg kan-forskning». Implementering av velferdsteknologi samt å fremme 
tjenesteinnovasjon utgjør hovedmålsetningene i prosjektet (Ålesund kommune (u.å). 

I mange tilfeller vil velferdsteknologi medføre større eller mindre endringer i tje-
nestene. Behovet for parallell tjenesteinnovasjon for å lykkes med omlegging til nye 
omsorgsmodeller synes åpenbar. En slik tjenesteinnovasjon gjør seg gjeldende i 
organiseringen av tjenestene, men også i den direkte tjenesteytingen. I noen tilfeller 
vil velferdsteknologi bidra til at brukere har behov for mindre omfattende tjenester, 
og i andre tilfeller vil tjenestene måtte ytes på nye måter. Blind tro på at teknologien 
alene løser problemer er i beste fall naiv. For å lykkes med velferdsteknologi forut-
settes implementeringskompetanse. Vernepleiere kan bidra med slik kompetanse 
gjennom målrettet tiltaksarbeid basert på et systematisk rammeverk.

Velferdsteknologi og etikk

Innføring av teknologi i helse- og omsorgstjenesten berører ikke bare spørsmål om 
hvilke effekter dette kan ha for tjenesten eller den enkelte bruker, men også hva 
slags samfunn og tjenester vi ønsker. Teknologien utvikler seg raskt, og det vil være 
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viktig å definere grenser for hvilken plass teknologien skal få både i tjenestene ge-
nerelt og overfor den enkelte spesielt. I noen tilfeller vil innføring av teknologi i tje-
nestene bidra til et bedre og tryggere liv, mens i andre tilfeller vil ulike hensyn måtte 
vurderes opp mot hverandre før det besluttes hva som er det beste alternativet.   

Bruk av teknologi i omsorgstjenestene kan virke skremmende. Mange bekym-
rer seg eksempelvis for om nye bistandsformer vil gå på bekostning av mellom-
menneskelig kontakt og samhandling. Teknologi bør ikke erstatte menneskelig kon-
takt dersom direkte kontakt er mest hensiktsmessig og ønsket av bruker. Det bør 
likevel erkjennes at dagens omsorgsmodeller er svært ressurskrevende, og vurderes 
ikke å være bærekraftig på lengre sikt. Det er også målsetninger om at mennesker 
med utviklingshemming skal være samfunnsdeltakere «på lik linje» som andre. Der 
teknologien eksempelvis kan bistå en person til å kjøre buss eller gå til jobb på en 
trygg måte i stedet for å kjøre taxi eller bli fulgt av personell, kan det argumenteres for 
at dette gir hensiktsmessige fordeler både for personen selv og samfunnet. I tilfeller 
hvor teknologien bidrar til å redusere mellommenneskelig kontakt eller lede til isola-
sjon, vil det være større betenkeligheter ved å innføre teknologien. Hagen-utvalget 
(2011:11) er tydelig på at teknologi aldri bør erstatte mellommenneskelig kontakt, men 
at teknologien kan gi nye muligheter for å klare seg på egen hånd i hverdagen. 

Teknologi kan i en del tilfeller innebære at personvernhensyn eller retten til pri-
vatliv utfordres. Bruk av eksempelvis sporingsteknologi kan både lede til større grad 
av frihet og trygghet for den enkelte (og pårørende), samtidig som at denne tekno-
logien også etterlater seg elektroniske spor. Bruk av sporingsteknologi har både 
juridiske og etiske implikasjoner, og i mange tilfeller må ulike hensyn vurderes opp 
mot hverandre. Risikovurderinger og medvirkning fra bruker selv eller dennes repre-
sentant bør veie tungt i slike spørsmål.

Innføring av teknologi i helse- og omsorgstjenestene innebærer ikke bare at hel-
sepersonell må omstille seg og tilegne seg ny kunnskap. Teknologien forutsetter 
ofte også at eksterne aktører (tredjepartsleverandører) som ikke er helsepersonell, 
trer inn i brukernes hjem og hverdag (Hofmann, 2010). Dette kan i en del tilfeller by 
på utfordringer knyttet til eksterne parteres tilgang til sensitivt eller taushetsbelagt 
informasjon. Det er av den grunn vesentlig at tjenestene har kontroll på hvem som 
har og bør ha tilgang til sensitiv informasjon, og at personvernet i henhold til person-
opplysningsloven (2018) ivaretas. 

Teknologiens effekter, potensielle sideeffekter og dilemmaer peker mot viktighe-
ten av ryddige arbeidsprosesser når innføring av velferdsteknologi vurderes. For å 
ivareta den enkelte brukers interesser vil det dermed være avgjørende at ikke bare 
effektene, men også moralske spørsmål inkluderes i vurderingene. Dette kan ivare-
tas dersom vernepleiere og annet fagpersonell anvender rammeverk (f.eks. Løkke 
og Salthe, 2012) for å kvalitetssikre vurderingene før det fattes beslutninger om 
teknologi i tjenestene for mennesker med utviklingshemming.  

Avsluttende kommentar 

Samfunnet blir stadig mer teknologibasert, og ferdigheter til å anvende slike løsnin-
ger kan utgjøre skille mellom de som er med og de som er utenfor. Det blir stadig 
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vanskeligere å være en deltakende samfunnsaktør uten grunnleggende teknologisk 
kompetanse. Dersom mennesker med utviklingshemming skal være reelle sam-
funnsdeltakere, vil det av den grunn være avgjørende at brukergruppen får opplæ-
ring både på allment tilgjengelige plattformer som smarttelefoner, og eventuelt mer 
individuelt tilpassede løsninger. Slik opplæring kan fremme fungering både i hjem-
met, i arbeidslivet og på fritiden. Teknologien kan i mange tilfeller også fasilitere 
sosial kontakt mellom mennesker med utviklingshemming, uten at dette forutsetter 
direkte tilrettelegging av foreldre eller tjenesteytere. For å lykkes med anvendelse og 
implementering av velferdsteknologi er det imidlertid avgjørende at både tjenestene 
og brukeren selv ønsker og har forutsetninger for å ta slik teknologi i bruk. Verneplei-
ere kan bidra i dette arbeidet, og sikre at teknologien leder til en bedre og tryggere 
hverdag for mennesker med utviklingshemming.   
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