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Økonomi og velferdsteknologi 

• Bakgrunn 

• Lover og forskrifter 

• Hjelpemiddelsentralen, NAV, Husbanken 

• Case  

 



Bakgrunn 

• Hvem skal betale ? 

• Fagutvalget : 

«Dette ble diskutert og de fleste kommuner vil 
på grunn av økonomi velge å holde seg til hva 
loven pålegger. Det vil også fra kommunen sin 
side bli vurdert fra sak til sak. Derfor vil nok mye 
av velferdsteknologien falle på brukerne å betale 
for.» 



Lovpålagte tjenester 

Helse- og omsorgstjenesteloven 

§ 3-1 

Kommunen skal sørge for at personer som 
oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige 
helse- og omsorgstjenester. 



Velferdsteknologi 

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og 
omsorgstjenester 

§ 8.Kommunens adgang til å fastsette egenandel og 
betalingssatser for praktisk bistand og opplæring 

Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av 
egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og 
opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven § 
3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, herunder for 
brukerstyrt personlig assistanse, som ikke er til 
personlig stell og egenomsorg. 

 



Velferdsteknologi 

Med personlig stell og egenomsorg menes hjelp 
til å stå opp og legge seg, personlig hygiene, 
toalettbesøk, til å kle av og på seg, hjelp til å 
spise, nødvendig tilsyn og tilsvarende 
grunnleggende behov. 



Spørsmål til case oppgavene 

Hvem har interesse i å innføre teknologien ? 

Faller dette inn under forskrift til lov ? 

Hvem skal betale ? 

Hvor mye ? 

 



Case Arne 

Arne bor hjemme, har hjemmetjeneste, ustødig 
og faller lett og greier ikke å komme seg opp 
igjen selv. Ønsker selv trygghetsalarmen.  

 

Trygghetsalarm innkjøp koster 3000,- 

Dagens leie koster  150,- hos kommunen. 

 



Case Berit 

Berit bruker krykker permanent på grunn av 
skade, har ikke hjemmehjelp, har behov for å 
kunne åpne dør fra 2 etasje.  

 

Installasjon trådløs døråpner med kamera  

15 000,- 

 



Case Charlie 

Charlie yngre sosial klient som har rus 
problemer og pyroman tendenser. Bor i 
kommunalt eid borettslag og trenger 
brannslukkings utstyr som vanntåkesystemet.  

 

Innkjøp og installasjonskostnad 60 000,- 

Årlig vedlikehold 2000,- 

 



Case David 

David, bor hjemme og er engstelig. Ringer stadig 
til sin lege, og trykker ofte på trygghetsalarmen. 
Han har stor familie rundt i landet. Og enklere 
kontakt med dem igjennom bildetelefon vil 
sannsynligvis være med på å gjøre personen 
trygg.  

 

Kostnad bildetelefon 3000,- 

Internett kostnad 400,- pr måned. 

 



Case Eva 

Eva er dement og har behov for tilsyn 3 ganger 
pr natt. Pårørende ønsker natttilsyn ved hjelp av 
kamera (Nattfrid) da personen våkner av 
nattbesøk fra hjemmetjenesten og får ødelagt 
søvnen.  

 

Kostnad 3000,- 

Månedlig leie 1500,- 
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