
 

Et plan- og  

 prosedyreverktøy på nettbrett 



Avdeling for nevrohabilitering 
• Primær målgruppe:  

– Mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser og/eller 
utviklingsforstyrrelser 

• Organisering 

– Poliklinikk, Generell habilitering og Enhet for miljøbasert 
behandling (EMB) 

• EMB yter ambulant bistand der henviste pasienter 
bor, arbeider og oppholder seg. 

– Bistår 1.linje tjenesten på henvist problematikk 



Bakgrunn for prosjektet  

• Avdeling for nevrohabilitering sin primære målgruppe:  

– Mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser og/eller 
utviklingsforstyrrelser 

• Målgruppen har et stort behov for verktøy som fremmer forutsigbarhet, 
selvstendighet og muligheter til å medvirke i hverdagen. 

• Dagens analoge verktøy kan for enkelte være statiske, ressurskrevende, lite 
sosialt valide og lite forenelig med familieliv.  

– Dette hindrer bl.a. at hjemmeboende pasienter og pasienter med lite 
bistandstid i primærhelsetjenesten å nyttiggjøre seg dagens analoge verktøy. 

– En rekke pasienter/familier ønsker ikke å benytte dagens verktøy til tross for 
at dette anbefales av spesialisthelsetjenesten. 

• Avdelingen har hatt målsetning om å komme i posisjon til å yte effektive 
tjenester også til denne gruppen. 

 

 



Bakgrunn for prosjektet  
• Målgruppen har et stort behov for planverktøy som fremmer 

forutsigbarhet, selvstendighet og muligheter til å medvirke i hverdagen. 

• Dagens analoge verktøy kan være statiske, ressurskrevende, lite sosialt 
valide og lite forenelig med familieliv.  
– Dette hindrer bl.a. at hjemmeboende pasienter og pasienter med lite bistandstid i 

primærhelsetjenesten å nyttiggjøre seg dagens analoge verktøy. 

– En rekke pasienter/familier ønsker ikke å benytte dagens verktøy til tross for at dette 
anbefales av spesialisthelsetjenesten. 

• Avdelingen har hatt målsetning om å komme i posisjon til å yte effektive 
tjenester også til denne gruppen. 

• Kan dagens verktøy moderniseres på en måte som er både mer effektivt 
og sosialt valid? 
– Målgruppen benytter velferdsteknologi i liten utstrekning 

– Kan det utvikles et digitalt verktøy som er individuelt nok til å treffe denne målgruppen?  



Veien til et produkt 
• Kartlegging av eksisterende løsninger  
• Prosjektstart vinter 2014 

– Helse Sør-Øst; Brukerdreven innovasjon  
– Samarbeidsprosjekt med HIOA 

• Studentprosjekter, Anvendt datateknologi 
• Prototyping 

• Utvikling av betaversjon vår /høst2016 
– Innovasjonspris 2016 

• Utprøving av ferdig løsning (pågår) 
• Studere effekter av e-Plan 

– Driftsavtale  
– Tilgjengeliggjøring AppStore og GooglePlay 



Målsetning med e-plan 

Resultatmål 

Utforme, utvikle og implementere et individuelt 
verktøy for å fremme forutsigbarhet, selvstendighet 
og medvirkning 

Effektmål 

Bidra til å øke kompetansen om teknologiske 
løsninger overfor personer med gjennomgripende 
utviklingsforstyrrelser og kognitive 
funksjonsnedsettelser.  



Egenskaper ved løsningen 

• Kronologisk 

• Individuell 

• Intuitiv 

• Fleksibel  

• Mange potensielle målgrupper 

• Mange potensielle anvendelsesområder 

• Åpen plattform 

• Gratis 



Forutsigbarhet og individuell 
tilrettelegging 

Fremme trygghet 

Forutsetning for mestring 

Forebygge utfordrende atferd 

 



Forutsigbarhet 

 



Dagsmodus med tekst og venstremeny 



Dagsmodus uten tekst og venstremeny 



 

 



Mestring 

Hjelp til selvstendiggjøring 

Tilpasset digital hjelp i hverdagen 











Sjekklister 

Handlelister 

Pakke sekken 

Finne frem utstyr / råvarer 



Sjekkliste 



Medvirkning 

Aktiv og tilrettelagt 
brukermedvirkning.  



Medvirkning 



Medvirkning 



Medvirkning 



Tilleggsfunksjonalitet 

Funksjoner som kan aktiviseres på 
enkeltaktiviteter 





Tidsregulering og påminning 









Motivasjon 

Motivasjonssystem integrert i planen 

Forenelig med atferdsavtaler 





 



Interaksjon 

Med andre apper og nettsider (URL) 

Fremmer bruk av annen 
velferdsteknologi 

 



vg.no




 



 



Oppsummert om e-Plan:  
• E-plan kan erstatte dagens analoge verktøy 

– Langt høyere sosial validitet sammenlignet med eksisterende løsninger 

• Fremmer mer hensiktsmessig bruk av bistandstid (samfunnsnytte) 
– Utnytter fagressurser nær bruker bedre. 

• Gir bedre mulighet til å yte tjenester i familier til hjemmeboende 
pasienter og pasienter med lite bistandstid.  

• Implementerer individuelle digitale hjelpebetingelser som fremmer 
selvstendighet og som er fleksibel m.h.t. livsfaser, mestring og 
atferdsendringer.  

• E-plan er designet med intuitive løsninger og kan samtidig individuelt 
tilpasses 

• Tilgjengeliggjøring på åpen plattform (AppStore & Google Play) 



Videre arbeid 

Implementering 

Studere effekter 

Videreutvikle 

Andre anvendelsesområder 



Status 

• e-Plan Release Candidate (beta) 

• e-Plan brukertestes av et begrenset utvalg 

– Familier med vokse/barn som brukere 

– Skoler 

– Tilrettelagte boliger 

–  Dagsenter/VTA (Snart) 

• Arbeides med driftsavtale for generell 
tilgjengeliggjøring (AppStore) 

 



Studere effekter av e-plan 
• Vil løsningen fremme reell selvstendighet 

– Forutsetninger hos bruker? 

– Hvordan etableres et slikt verktøy mest effektivt? 

– Hva slags kompetanse forutsettes hos nærpersoner 

• Bidrar e-plan til økt forutsigbarhet og medvirkning? 

• Leder e-plan til endret omfang eller innhold i 
tjenestene? 

• Gir e-plan tjenester av høyere kvalitet for flere? 

• Kan e-plan være et samhandlingsverktøy mellom 
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten? 



Andre anvendelsesområder 

• Personaladministrativt verktøy 

• Egenbehandling/egentrening 

• Visuell støtte i kommunikasjon 

– Eks. på sykehus 

• Andre målgrupper 

– Barn på sykehus, personer med midlertidige eller varige 
kognitive funksjonsnedsettelser på eks. sykehus 

• Kostholdsplan 

 



Teknovernepleieren 

• Vernepleiere bør ikke bare anvende teknologi 
men også være med å forme den! 

• Ikke tro at teknologien alene løser 
vernepleierens komplekse utfordringer men 
den kan være et vesentlig bidrag! 

– Forutsetter implementeringskompetanse 


