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Hva er VIS?

• Opprettet i 2013

• Et samarbeid mellom fire bydeler og lokalsykehuset

• Ulike prosjekter for å teste ut og implementere velferdsteknologi i helse- og 

omsorgstjenestene

• En del av Nasjonalt program for velferdsteknologi
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Mål for bruk av velferdsteknologi i  bydelene

• Møte fremtidens utfordringer med demografi og ressurser blant annet 

gjennom bruk av velferdsteknologi

• Velferdsteknologi er en del av de ordinære helse- og omsorgstjenestene i 

bydelene

• Økt digital kunnskap hos innbyggere og ansatte



Hva er medisinsk avstandsoppfølging?
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https://www.youtube.com/watch?v=VBlR_OOPFEY

https://www.youtube.com/watch?v=VBlR_OOPFEY


Hva er medisinsk avstandsoppfølging?
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Hva er medisinsk avstandsoppfølging?

777



Hva er medisinsk avstandsoppfølging?

888
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Avstandsoppfølging i VIS

• Målgruppe: kronisk syke brukere

• Nye brukergrupper: psykisk helse og kreft

• 500 brukere som har testet ut

• Ca. 250 aktive brukere

• Tjeneste er under utvikling 

• Nytt prosjekt 2018-2021
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Mål for avstandsoppfølging i bydelene

• Brukerne har økt kunnskap og evne til å ivareta sin egen helse og er fornøyd med tjenesten 
avstandsoppfølging
o Redusere/utsette bruk av hjemmetjeneste
o Unngå/redusere unødvendige innleggelser
o Medvirke til mer riktig bruk av fastlege og legevakt
o Fornøyde brukere

• Bedre tjenesteforløp for brukerne
o Fungerende samarbeid mellom bydelene, LDS, fastleger/legekontor og primærhelseteam 
o Ta i bruk egenbehandlingsplan for alle inkluderte pasienter som har fastlege i VIS-bydelene 
o Ansatte på oppfølgingssentrene har relevant kompetanse for å kunne levere en faglig forsvarlig og 

brukervennlig tjeneste

• 300 inkluderte brukere i prosjektet i prosjektperioden
o Utarbeide klare inklusjons- og eksklusjonskriterier i samarbeid med fastleger og sykehus
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Brukerhistorier



Annen velferdsteknologi
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• Elektroniske medisindispensere

• Trygghetsalarmer med GPS

• E-lås

• Digitalt tilsyn



Forskningsrapport 1/2  April 2015:
https://helsedirektoratet.no/Documents/Velferdsteknologi/Velferdsteksnologi%20i%20sentrum_delleveranse%201%20av%202.pdf

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

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

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

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

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

Filmer
https://www.youtube.com/watch?v=mCaCjlcHSGM

https://www.youtube.com/watch?v=21c-vliUZcA

https://www.youtube.com/watch?v=vEqNTw0nEy0

https://www.youtube.com/watch?v=VBlR_OOPFEY

Forskningsrapporter og publikasjoner VIS-prosjektet
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