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Regionen Lister1 består av seks kommuner 2 i den 
vestre delen av Vest-Agder. Den har cirka 36 000 
innbyggere, ulikt fordelt mellom kommunene: de to 
minste har rundt 1 000 innbyggere, og de største har 
så vidt over 10 000. Lister som region er som mange 
andre utsatt for nedskjæring i økonomien, men de har 
i tillegg en del andre helse- og sosialrelaterte 
utfordringer. En av kommunene er å regne blant 
landets tre fattigste. Kommunene forventer en økning 
på 100 % av andelen eldre over 80 år de neste 10-15 
årene. En av kommunene er nummer tre på listen over 
antall kreftrammede i Norge og en annen har et av de 
høyeste antall MS rammede i Europa. 

1)  http://www.lister.no/
2)   http://www.sirdal.kommune.no/ , http://www.farsund.kommune.no/, http://www.flekkefjord.

kommune.no/ , http://www.haegebostad.kommune.no/ , http://www.kvinesdal.kommune.no/, 
http://www.lyngdal.kommune.no/, 
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Et blindspor
Ledelsen av helse- og omsorgstjenestene 
i regionen ser at den måten de i dag utfører 
tjenester på ikke er bærekraftig over tid. 
«Vi vil stå overfor en uoverkommelig 
oppgave dersom vi fortsetter i samme spor» 
sier Ronny Bjørnevåg, vernepleier og 
prosjektleder i RS Helsenettverk Lister. 
Regionen har to viktige satsingsområder: 
psykisk helse og rus, og velferdsteknologi 
og telemedisin. I denne sammenhengen 
vil velferdsteknologi være i fokus. De 
ansvarlige for helse- og omsorgstjenestene 
i regionen ser også at dersom de skal 
fortsette å gi tilbud om tjenester på samme 
måte som i dag vil de trenger svært mange 
mennesker, som koster penger regionen 
ikke har og heller ikke vil få. Bjørnevåg 
viser til statistikk3 som konkluderer med 
at dersom en fortsetter i samme spor vil 
en tredjedel av alle yrkesutøvere måtte være 
helsepersonell i 2050. Det innebærer at syv 
av ti av dagens ungdommer i Lister hvert 
år vil måtte velge helse- og omsorgsfag som 
sitt fremtidige yrke. I dag er det bare en av 
ti som velger det. Med en slik statistikk 
innebærer det også at det bare ville vært tre 
av ti igjen til å dekke andre oppgaver i 
samfunnet: yrker som brannfolk, 
rørleggere, politimenn, snekkere, osv. «Så 
matematikken er grei, vi kan ikke fortsette 
der hvor vi er i dag» sier Bjørnevåg. I Lister 
har en derfor vært opptatt av å jobbe med 
nye løsninger for å tilrettelegge omsorgs-
tjenesten på en annen måte, og gjøre dette 
til en del av de ordinære tjenestene. Men 
det kan være vanskelig å ta i bruk nye 

3)   http://www.lister.no/helse/helsenettverk/analyser-og-
statistikk

løsninger når en har lang erfaring i å yte 
tjenestene på tradisjonelle måter. 

Et godt eksempel på hvordan en kan 
vedlikeholde en praksis langt ut over det 
nødvendige er bruken av lapisdrypping på 
nyfødte barn. Lapis er en sterk syre som i 
dag brukes i helse og omsorgstjenesten til 
å svi bort dødt kjøtt. Praksisen startet i 
1884. På den tiden hadde veldig mange 
vordende mødre gonoré. Ved fødselen 
smittet gonoreen over på barnets øyne, noe 
som medførte en såkalt gonoreisk øye-
infeksjon som kan føre til blindhet. 
Lapisdråpene svidde den ytterste hinnen 
i øyet, og forebygget dermed sykdommen. 
Det var en smertefull prosess. Allerede på 

Det kan være vanskelig å ta i bruk 
nye løsninger når en har lang 
erfaring i å yte tjenestene på 

tradisjonelle måter. 

Memoplanner: Digital dagsplanstyring med mulighet  
for påkobling av annen velferdsteknologi.
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50 og 60-tallet var det mye diskusjon om 
man skulle fortsette denne praksisen. 
I Norge fortsatte vi å dryppe lapis i barns 
øyne fram til 1984. Det mest betenkelig 

med historien er at det siste kjente tilfellet 
av gonoreisk øyeinfeksjon var i 1902. 
Vi har hatt en praksis med å dryppe syre 
i barns øyne i 82 år etter siste registrerte 
tilfelle. Når vi først har begynt å gjøre 
det på en måte, så fortsetter vi med det. 
I Lister forsøker de å snu seg, tenke nytt og 
se på andre løsninger som finnes, altså 
oppdage og gjøre noe med «organisatorisk 
lapisdrypping».4 

4)  http://tidsskriftet.no/article/1368395/

Viktigheten av å erkjenne behovet 
Lister region organiserer mange ulike 
prosjekter: Lengre eget liv5, finansiert av 
Kommunal og moderniserings departe-
mentet, United 4 Health6 som er et  EU 
prosjekt, Trygghetspakken7 som er finansiert 
av Helsedirektoratet, Connect8, som er en 
del av Nordisk Ministerråds satsing og 
InnoBuild.eu 9 som er et EU-prosjekt, 
95 % finansiert av EU kommisjonen for 
å bygge verdens beste omsorgsboliger med 
velferdsteknologi. Med velferdsteknologi 
søker de å skape nye tjenester som gir økt 
kvalitet for den som mottar tjenestene, er 
bedre for pårørende og mer effektivt for 
kommunene. Slik at de kan prioritere de 
hendene de har og bruke dem der det er 
mest nødvendig og viktig.

«Markedet er fullt av løsninger» sier 
Bjørnevåg. «Det finnes robotrullatorer som 
tar deg dit du skal, roboter som holder deg 
med selskap, det finnes kroppssensorer som 
kan måle alle kroppsfunksjoner, 
bevegelsessensorer på alle bevegelser, mobile 
nettbrett og dingser og dangser». Bjørnevåg 
advarer mot å ta i bruk noe som helst før 
en vet med sikkerhet hva en har behov for: 

5)   http://www.lister.no/helse/helsenettverk/prosjekt/496-
lenger-i-eget-liv 

6)   http://www.lister.no/helse/velferdsteknologi-
telemedisin/670-telemedisinsk-kols-prosjekt-i-lister

7)   http://www.lister.no/helse/helsenettverk/prosjekt/
trygghetspakken

8)   http://www.lister.no/helse/velferdsteknologi-
telemedisin/666-lister-inn-i-et-nordisk-samarbeid

9)  www.innoBuild.eu 

Vi har hatt en praksis med å dryppe 
syre i barns øyne i 82 år etter siste 

registrerte tilfelle.

«Hvis vi skal legge penger og arbeid 
i noe, må vi sikre at det dekker det 

faktiske behovet hos noen».

Skype tv: Norsk telemedisin sin løsning for å gjøre alle 
TV’er om til plattform for video kommunikasjon.
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«Hvis vi skal legge penger og arbeid i noe, må 
vi sikre at det dekker det faktiske behovet hos 
noen». Bjørnevåg mener vi i dag gjør det 
motsatte: vi dekker behovet ved bruk av 
manuell arbeidskraft, uansett om det er 
hensiktsmessig eller ikke. Mange ansatte 
gjør ikke nødvendigvis tjenesten god. 
Hvis vi skal bruke teknologi, legger vi det på 
i etterkant og lar vi den ligge og flyte. Vi 
burde i stedet vurdere nøye hva som er 
nødvendig og sikre oss at løsningen løser det 
faktiske behovet. Da kan vi prioritere det vi 
har av helsepersonell til der andre løsninger 
ikke er tilstrekkelige eller hensiktsmessige.

Det viktigste er altså å vite hva som er 
behovet. Bjørnevåg spør om vi kjenner 
behovene til brukerne vi arbeider med, eller 
om vi bare tror vi at vi kjenner dem? 
Han bruker sine private erfaringer som 
eksempel: «Jeg har tre barn og rett som det 
er får de bursdagsinvitasjoner. I snitt ligger vi 
på rundt en i uken, i forrige uke hadde vi tre. 
Det er i utgangspunktet veldig hyggelig, men 
utfordringen er presangene. Det er som regel 
jeg som skal kjøpe dem og foreldre møtene har 
satt et tak på hvor mye de skal koste. Jeg synes 
det er nærmest umulig å finne en dings som jeg 
mener er brukende innenfor den rammen som 
er gitt. Jeg ender ofte opp med å kjøpe noe jeg 
tenker er bra, men som er en del dyrere enn 
hva rammen tilsier, og som jeg sier jeg fikk på 
salg. Men så ser jeg at når barnet pakker opp, 
legges leken til sides, og de løper og leker med 
noe annet. Ikke bare har jeg kjøpt noe som er 
dyrere og på en måte brutt lover og regler, men 
også kjøpt noe som ikke blir brukt. Så i fjor 
kom jeg i barne hagen og den minste hoppet av 
glede fordi hun har fått to bursdagsinvita
sjoner, mens jeg ble matt av tanken på å måtte 
kjøpe to nye gaver: hva i all verden skal jeg 

klare å klekke ut denne gangen? Men så 
kommer en av bursdagsjentene bort til 
datteren min og datteren min spør: hva ønsker 
du deg? Den andre jenta sier hun ønsket seg 
store kritt. Og vi dro rett til butikken og kjøpte 
store kritt, de kostet 19,90. Da hun pakket 
dem opp, ble hun så glad, for vi var de eneste 
som hadde kjøpt det hun faktisk ønsket seg. 
Og så gikk de ut og dekorerte hele gårds
plassen. Det er blitt min nye praksis, i forrige 
uke kjøpte jeg hoppetau til 21,90, jeg kjøpte 
hårstrikker og kam til 49,90 og prompepute til 
9,90. Hver gang har det vært en suksess 
og hver gang har det blitt tatt i bruk.»  

I Lister benytter de en beslutnings-
prosess i ni trinn, en kontinuerlig prosess 
rundt bruker og eventuelt pårørende, for å 
avklare hva som er viktig for den enkelte. 
På den måten ønsker de å skreddersy 
tjenestene rundt den enkelte.10 Et eksempel 
er en mann som har vært utsatt for en 
trafikkulykke og har store lammelser i hele 

10)  http://www.lister.no/661-hjelpemidler-til-demente

Smarthusstyring: Sensio og Eaton sitt system for 
å oppgradere alle hus til smarthusstandard med logikk 
og påkobling av velferdsteknologi.
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kroppen. Han ble spurt om hva som var 
viktig for ham. Svaret var at i nitten år 
hadde han sittet i en stol, og ved siden av 
ham satt en person han ikke kjente, men 
som måtte være der på grunn av hans 
sikkerhet. Han sier: «Om natten bruker de 
babycall for å overvåke meg, men jeg er ingen 
baby.» Han sa han ønsket å være alene. 
Han ble spurt hvordan han tenkte de 
kunne bevare hans sikkerhet. Han sa han 
kjente når anfallene kom og ønsket å varsle 
selv. Men han hadde ingen stemme og 
ingen måte han kunne bevege seg på slik 
at de kunne benytte en tradisjonell 
varslings metode. Det ble installert en 
spesialbygd bryter i rullestolen og i sengen 
hans. Med dem kan han med en liten 
bevegelse tilkalle hjelp. Da tiltaket ble 
evaluert i høst sa mannen at nå hadde han 
fått et nytt liv. Han er fremdeles lam, men 
han kan være alene når han ønsker det, og 
han kan tilkalle hjelp når han trenger det. 
Kommunen sparer penger og mannen har 
fått en livskvalitet han ikke hadde før. 

Motstand mot endringsprosesser
Alene er velferdsteknologi bare teknologi, 
men dersom det settes i en sammenheng 
kan det bli en del av målrettet miljøarbeid 
som kan gjøre hverdagen til en helt annen 

for innbyggerne. Man må se behovet i 
forhold til lovverk, vedtak og den kom-
petanse som finnes. Se det i sammenheng 
med hvordan organisasjonen er tilrettelagt 
og hvor og hvordan folk bor. Da kan 
velferdsteknologi være noe som, sammen 
med andre tjenester, gir den hjelpen 
brukeren har behov for.

KS og Helsedirektoratet har sammen 
laget et veikart med mål om å etablere 
praksis for implementering av velferds-
teknologi. I tillegg har Helsedirektoratet 
fått et oppdrag fra Helse og omsorgs-
departe mentet om utvikling og imple-
mentering av velferdsteknologi. Lenkene 
til nettsidene finnes på slutten av 
artikkelen. 

Ulike rapporter viser at endring ofte 
medfører motstand på ulike nivå i organi-
sasjonen. Bjørnevåg viser til en britisk 
forskningsrapport der det framgår at 90 % 
av alle organisatoriske endringer ikke gir 
gevinst eller effekt, fordi de ikke testes i 

Man må se behovet i forhold 
til lovverk, vedtak og den 
kom petanse som finnes.

Hvis den nye løsningen er enklere 
å bruke enn etablert praksis, øker 
sannsynligheten for at ny praksis 

blir en varig endring.

Robotvasker: En robot som vasker gulv  
med vann og såpe. 
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organisasjonen. Men det går an, og 
Bjørnevåg sitt første tips er at hvis den nye 
løsningen er enklere å bruke enn etablert 
praksis, øker sannsynligheten for at ny 
praksis blir en varig endring. Det er mange 
eksempler på det. Tidligere hørte vi på 
vinylplater, senere fikk vi kassetter som 
gjorde det enklere å gjøre opptak. 
Etterhvert gikk vi over til CD. Nå driver 
vi med streaming. Alt som er enklere er vi 
raske til å hoppe på, og da er kvalitet 
underordnet. Han sier: «Jeg har et 
speilreflekskamera, men tar jeg bilder med 
det? Nei, jeg bruker mobiltelefonen som jeg 
alltid har med meg. Jo enklere det er, jo 
enklere er det å etablere ny praksis.»

Men det er heller ikke alltid at det er 
nok. Når noe er nytt er det viktig å trekke 
inn de som er interessenter i endrings-
prosessen. Det kan være brukerne selv, 
deres pårørende eller ansatte. Hvordan 

opplever de at det fungerer, hva er viktig 
for dem? En slik prosess skaper eierskap 
og gjør det mye enklere å implementere 
teknologien. En kommune i Lister har 
tatt mål av seg til å bygge verdens beste 
omsorgsboliger. Til hjelp har de blant 
annet en ekspertgruppe hvor gjennom-
snittsalderen nå er 89 år og alle er 
pasienter. De har innsikt i hvordan det 
nye bygget skal være. Det gir muligheter 
for å hente ut gevinster. Deltagerne i 
ekspertgruppen beskriver nøye hvordan 
en situasjon fungerer i dag: Hva skjer for 
eksempel når en person trenger hjelp om 
natten. Hvordan henger ting sammen? 
Hvor kompleks er prosessen? Så legger 

En kommune i Lister har tatt mål 
av seg til å bygge verdens beste 

omsorgsboliger.

Organisering av alarmer: med trygghetsalarmen i sentrum kan velferdsteknologi skreddersys rundt den enkelte 
brukers behov og gi aktive og passive alarmer.
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Bjørnevåg og hans medarbeidere på nye 
og ulike løsninger og ser hva som skjer 
med prosessen, og da kan den ofte for-
enkles ganske betraktelig. Brukerne får et 
eierskap til endringen, de og opplever at de 
kan tjene noe på endringen, altså «what’s 
in it for me»-effekten. Det er en sterk og 
positiv effekt som har gjort at Lister har 
kunnet gjennomføre større endringer og 
hente ut mange flere gevinster.11 

11)   http://www.lister.no/helse/velferdsteknologi-
telemedisin/581-endringsgevinst

For å vise hva de har funnet som er nytt 
og nyttig har Lister satt opp to utstillings-
boliger: U2015 i Kvinesdal og U2015 i 
Lyngdal. Her viser de behovene som ble 
avdekket, løsningene de fant og ulike måter 
å implementere disse løsningene på.12  

Eksempler på nye og nyttige løsninger
Bjørnevågs oldemor Borghild satt i rulle-
stol og hadde psoriasis. Hun hadde bare 

12)   http://www.lister.no/helse/velferdsteknologi-
telemedisin/523-demo-boliger

Fra Utsikten i Kvinesdal, her ser vi utover Øyesletta. Foto: Mari Unhammer.
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hjemmehjelp annen hver uke, så det ble 
mye døde hudceller på stuegulvet. Når 
Bjørnevåg kom på besøk pleide han å ta 
kluten og tørke litt, men det syntes Borg-
hild var leit: Hun hadde i sin tid vært en 
dyktig husmor, og synes det var vanskelig 
å ikke klare å holde det rent selv. Bjørnevåg 
spurte om hun kunne tenke seg en robot-
støvsuger. Hun sa «huff og huff, en robot», 
men likevel var hun villig til å prøve. Da 
Bjørnevåg kom tilbake noen dager senere 
satt Borghild der, midt på gulvet i rulle-
stolen sin, smilte som en sol og sa: «Ronny, 
Ronny, kom hit, nå skal du høre. Før du 
kom i dag vasket jeg gulvet». Hun hadde 
trykket på knappen, fått den til å snurre 
og ta gulvet – og da var hun tilbake i 
sin gamle rolle, som den som holdt huset 

i orden. Et eksempel på hvordan velferds-
teknologi kan brukes til å opprettholde 
roller. 

En utviklingshemmet jente med en 
progressiv lidelse var også opptatt av å ha 
det rent og ryddig rundt seg. Hun ønsket 
å ha det rent, men hun mestret verken 
støvsugeren eller de andre rengjørings-
hjelpemidlene hun hadde. Hun var veldig 
misfornøyd og kranglet mye med de ansatte. 
Så da introduserte de en robot støvsuger for 
henne og. Hun trengte bare en kort intro-
duksjon, hun skjønte med en gang hva dette 
var. Hun og personalet slipper kranglingen, 
hun trenger mindre hjelp, og omsatt i 
kroner og øre er det 75 000 spart i året, 

men i forhold til omsetning i livskvalitet 
er det en betydelig endring.13 

I en artikkel i Fontene 2013 hadde de 
fokus på vaskehysteri i boliger til 
utviklingshemmede i Norge, Spørsmålet 
var: «Har du tatt helseutdanning for å 
vaske?». De brukte utstillingshuset i 
Lyngdal som eksempel på at det ikke 
burde være nødvendig.  Her er det i noen 
boliger innført robotstøvsuger i stedet for 
vask og de ser at flere boliger sparer fem til 
åtte timer i uken. Timene brukes nå til tid 
med brukerne, annet forefallende arbeid 
eller kompetanseheving for ansatte.  

Velferdsteknologi kan også fungere som 
trygghetsskapende tiltak. I Lister bodde en 
mann med kognitiv skade i egen leilighet. 
Han fungerte dårligere kognitivt om 
kvelden. Enkelte ganger når han gikk ut 
fant han ikke veien hjem, noe som gjorde 
han svært engstelig. Kommunen gav han 
tilbud om et nytt bosted, en institusjons-
plass, men det ønsket han ikke. Han fikk 
tilbud om å sove på fellesareal, det ville han 
heller ikke. Han fikk tilbud om natte vakt, 
men ønsket ikke at en fremmed person 
skulle være der sammen med ham hele 
natten. Det var først da de introdu serte en 
liten dings, en trådløs alarm på døra som 
varsler helse- og omsorgs tjenesten dersom 
han går ut om natten, at mannen ble 
tilfreds. En dings med et batteri som varer i 

13)   http://www.lister.no/helse/velferdsteknologi-telemedi-
sin/hverdagsteknologi/551-robot-gir-mestring-og-
forebygger-fall

Velferds teknologi kan brukes 
til å opprettholde roller. 

Velferdsteknologi kan også fungere 
som trygghetsskapende tiltak.
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ti år og som festes med fire skruer. En 
installasjon til under 10 000 kroner, som 
sparer kommunen for natte vakten, og som 
brukeren selv er veldig godt fornøyd med.14 

Et annet eksempel på trygghetsskapende 
tiltak er hos familien som har et medlem 
med utviklingshemning og begynnende 
demens.  Han er glad i å gå tur, men er 
begynt å få problemer med å finne veien 
hjem. Som et ledd i trygghetsskapende 
tiltak for både ham og familien har han 
fått GPS-sporing med toveis kommuni-
kasjon: Hvis han ikke vet hvor han er kan 
han trykke på en knapp og få kontakt med 
familien, og de kan følge med hvor han er. 

14)   http://www.lister.no/helse/velferdsteknologi-telemedi-
sin/hverdagsteknologi/687-doralarm

Det gir trygghet, sikkerhet og frihet og 
muliggjør at han fortsatt kan bo hjemme.

For mange kan bruk av nettbrett gi 
oversikt, trygghet og struktur. En bruker 
med utviklingshemning  har de siste årene 
bodd i en kommunal bolig med personale 
rundt seg døgnet rundt. Han mestrer godt 
å bruke et nettbrett. Gjennom det vet han 
hvem som kommer og går, hva som skal 
skje av aktiviteter og når, og hvordan han 
kan tilkalle hjelp. Personen selv sier at han 
klarer seg, at «alene er jeg bare meg». Det 
er skapt en mulighet for at han kan være 
alene når han ønsker det.15 

Bjørnevåg forteller også at i Lister har 
de gått fra mange sovende nattevakter til 
noen få våkne. De fanger opp og reagerer 
dersom ulike alarmer utløses. Det har gitt 
en vesentlig bedre tjeneste. 

For å få vite mer om velferdstekno lo-
giske løsninger i Lister kan en gå inn på 
regionens nettside. Her vil en også finne 
titalls filmer om velferdsteknologi, 
litteratur og lenker til ulike prosjektene 
som er i gang i regionen. •••

www.lister.no
Andre nyttige lenker er: 
http://helsedirektoratet.no/helse-og-
omsorgstjenester/omsorgstjenester/
velferdsteknologi/nasjonalt-
velferdsteknologiprogram-nvp/Sider/
default.aspx
http://www.ks.no/PageFiles/42622/
Veikart%20for%20innovasjon%20av%20
velferdsteknologi,%20rapport%20
juni%202013.pdf

15)   http://www.lister.no/helse/velferdsteknologi-telemedi-
sin/hverdagsteknologi/704-selvstendighet-med-apps

Ronny Bjørnevåg, vernepleier og prosjektleder  
i RS Helsenettverk Lister. Foto: Mikkel Eknes.
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