
 

Et plan- og  

 prosedyreverktøy på nettbrett 



Bakgrunn for prosjektet  

• Avdeling for nevrohabiliterings primære målgruppe er mennesker med 
utviklingsforstyrrelser og kognitive funksjonsnedsettelser. 

• 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.  

• 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? 
– Finnes det et slikt verktøy? 

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



Målsetning med e-Plan 

Resultatmål 

Utforme, utvikle og implementere et adaptivt 
digitalt 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.  



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 løsning (pågår)  
• Status november 2018 

– Ferdigstilling av løsning 
– Tilgjengeliggjøring AppStore årsskiftet 
– Implementering ANH 

• Studere effekter av e-Plan 



Forutsigbarhet og individuell 
tilrettelegging 

Fremme trygghet 

Forutsetning for mestring 

Forebygge utfordrende atferd 

 





Dagsmodus uten tekst og venstremeny 







Tidsregulering og påminning 











Mestring 

Hjelp til selvstendiggjøring 

Tilpasset digital hjelp i hverdagen 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Sjekklister 

Handlelister 

Pakke sekken 

Finne frem utstyr / råvarer 



Sjekkliste 





Medvirkning 

Mulighet til å medvirke i egen 
hverdag 







Medvirkning 



Avslå aktivitet 



Motivasjon 

Motivasjonssystem integrert i planen 

Forenelig med atferdsavtaler 





 





Interaksjon 

Med andre apper og nettsider (URL) 

Fremmer bruk av annen 
velferdsteknologi 

 



vg.no




 



 



Administrasjonsmodus 

Hvordan lage og redigere 
aktivitetsmaler 



Grunninnstillinger (admin) 



Administrasjonsmodus (admin) 



Ukeplanlegger (admin) 



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 

 







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) 



Status 

• Beta versjon i drift siden desember 2016 

• Publisering med begrenset tilgang i AppStore 
til nyttår 

– Henvisninger 

– Kvalifiseringskurs / workshops  

• Evaluere og studere effekter av e-Plan 

– Studentprosjekter 

• Videreutvikling 



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? 



Videreutvikling  

Forutsetter finansiering 



E-plan på nettsky 



Synkronisering med telefon 



Synkronisering med smartklokke 



Sende planer 

Administrator  Bruker  



Teknovernepleieren 

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

• Teknologien alene løser ikke vernepleierens 
komplekse utfordringer men den kan være et 
vesentlig bidrag! 

– Forutsetter implementeringskompetanse 


