
Bord 5 

• App, brukere må ta i bruk en app for å få kontakt med kommunehelsetjenesten 
• Hjemmesiden, informasjonsdeling. Lettere tilgang til informasjon 
• Transport, gode ideer stopper opp 
• Dekningsgrad, viktig område for å få dette til å lykkes 
• Lage gode møteplasser, nærhet, flere små kombinasjoner 
• Legge til rette for boligfellesskap, privat investering av velferdsteknologi, legge til rette for 

areal/tomter til slik bygging 
• God informasjon før en faktisk trenger event teknologien 
• Bedre samarbeid på tvers av enhetene, samarbeid rundt pasienten, større fleksibilitet 
• Aktivitet og deltakelse er viktig for å forebygge ensomhet og andre årsak til at en trenger 

kommunale tjenester, aktivitet for hjemmeboende, besøksvenn 
• Trygghet, tillit, få personer som kommer til pasientene 
• Kolsskofferten, direkte kontakt mellom pasient og helsepersonell, god erfaring 
• Inkludere familien 
• Lytte til brukerens behov, viktig når en skal ta i bruk velferdsteknologi 
• Hverdagsrehabilitering i hjemmet, bør styrkes 
• Behov for kurs i velferdsteknologi, enkle ting, opplæring 
• Avklare jevnlige møter mellom pasient og kommunehelsetjenesten, viktig forebyggende , 

tverrfaglighet er vikitig 
• Frivillighet i tillegg til helsetjenesten, nyttig supplement 
• Forebygge, se tendenser tidlig nok 
• Nok avlastningsplasser, brukerstyrt, når behovet er der 
• Eldre delta i eldrerådet (felles brukerutvalg) 
• Det bør være et sted for å kunne henvende/innhente råd og veiledning når en lurer på noe, 

begynner på noe nytt 
• Ungdom som støttekontakt 
• Trygghet er viktig for å forebygge ensomhet og angst. Kamera kan være et tiltak for å dekke 

dette behovet 
• Brukeren i sentrum. Ta vekk skottene mellom de ulike tjenestene. Ønsker å oppleve en større 

helhet/at det koordineres godt rundt brukeren 
• Tidlig innsats er viktig 
• Styrke frivillighetssentralen, behov for møteplass for frivillige 
• Se på brukerens nettverk som en styrke 
• Samlokalisering, barnehage og eldretilbud kan/bør være lokalisert i nærheten av hverandre 
• Behov for et seniorsenter 
• Legge til rette for gode boliger, ha lett tilgjengelig råd og informasjon 
• Tomter- boliger- friske eldre 
• Eldredigitalisering, bestille selv helsetjenester via digitale løsninger, mer fleksibilitet 
• Årshjul, møteplasser 
• Bruke eldre inn i skole og barnehage 
• Eldre hjelper eldre, organisere slik at naboer kan spise sammen, ha aktiviteter sammen- 

forebyggende 



• Samarbeid med NAV- rekkrutering av frivillige utenfor arbeidslivet, mange eldre/pensjonister 
som er «millionærer på tid» 

• Andre boformer 
• Viktig at en alltid husker på å kartlegge behovet 
• Meningsfylt hverdag er forebyggende for alle 
• Digitale treningsvideoer/aktivitet. Denne metoden kan overføres og brukes/tilbys til andre 

type treningsformer  
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