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Sammendrag 
Rapporten har som hovedtemaer universell utforming og velferdsteknologi, herunder 
en kartlegging av eksisterende standarder og andre kravspesifikasjoner på området, 
herunder hvorvidt det i eksisterende løsninger er stilt krav til universell utforming.  

Det andre hovedtemaet er problemstillinger i forhold til personvern og bruk av IKT-
løsninger i boliger. Basert på intervjuer med representanter for et utvalg kommuner, 
samt gjennomgang av sekundærkilder ser rapporten på de viktigste utfordringer man 
opplever i kommunal sektor når det gjelder universell utforming i forhold til 
velferdsteknologi.  

Videre tar rapporten opp hvordan krav til bruk av velferdsteknologi i boliger knyttet til 
boligenes tilstand og mulighet for standardiserte løsninger for å sikre likeverdig 
tilgang. Metodikk for tilstandsanalyse er tatt opp i Norsk Standard NS 3424 
Tilstandsanalyse av byggverk – Innhold og gjennomføring, som er et verktøy for å få 
oversikt over tilstand i en bolig i forhold til et gitt referansenivå. For å sikre 
funksjonalitet og forutsigbarhet kan denne metoden benyttes for tilstandsanalyse 
både når det gjelder tilrettelegging for teknologiske løsninger og universell utforming.  

Rapporten viser at det er en rekke områder der det kan være behov for nye 
standarder og revisjon av eksisterende. Dette arbeidet bør foregå på både 
internasjonalt og nasjonalt nivå, og basere seg på dialog med myndigheter, 
forbrukere og interesseorganisasjoner, samt forskningsmiljøet for å drøfte bl.a. 
ansvarsforhold og finansiering. Det foreslås å etablere et arbeidsprogram for å 
gjennomføre standardisering av universell utformingsaspektet i velferdsteknologiske 
løsninger. Det viktig å etablere bredt sammensatte standardiseringskomiteer. 
Rapporten foreslår eksempler på tiltak, bl.a. å utvikle en standard for universell 
utforming av velferdsteknologi gjennom krav til funksjonalitet, utforming og 
implementering av løsningene; en standard for velferdsteknologi i byggverk for å 
gjøre bl.a. kommunale myndigheter i stand til å kartlegge tilstanden på sine bygg og 
planlegge oppgradering; samt et vedlegg til NS 3424 som muliggjør fastsettelse 
referansenivå for boliger tilrettelagt for velferdsteknologi.  

Rapporten er finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.  
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Summary 

The main topics of the report are universal design and welfare technology, including 
a survey of existing standards and other requirements in this field, and whether 
existing solutions today require universal design.  

The second main topic is regarding issues of protection of privacy and the use of ICT 
solutions in housing. Based on interviews with representatives of selected 
municipalities, as well as a survey of secondary sources, the report presents the 
main challenges experienced by the municipalities regarding universal design and 
welfare technology.  

Furthermore the report discusses how requirements to the use of welfare technology 
in housing related to the condition of houses and the possibility for standardized 
solutions in order to ensure equal access. Methods for condition survey are 
described in Norwegian Standard NS 3424 Condition survey of construction works – 
Content and execution, which is a tool to make a survey of conditions in a building 
according to a given level of reference. In order to ensure functionality and 
predictability this method can be used for condition surveying both regarding 
adapting for welfare technological solutions and for universal design.  

The report shows that there is a series of areas where there may be a need for new 
standards and revision of existing standards. This work should take place both on a 
national and international level, and be based on dialogue with public authorities, 
users and interest organisations, as well as research communities, in order to 
discuss matters concerning responsibility and financing. It is proposed to establish a 
work plan to implement standardisation of the universal design aspect of welfare 
technological solutions. IT is important to establish representative committees on a 
broad level. The report suggest examples of initiatives, including developing a 
standard for universal design of welfare technology through requirements to 
functionality, design and implementation of solutions; a standard for welfare 
technology in buildings to facilitate the condition surveys for municipalities for them to 
plan upgrading of their building portfolio; as well as an appendix to NS 3424 enabling 
the establishment of a reference level for housing adapted for welfare technology.  

The report is financed by the Ministry of Children, Equality and Social Inclusion.   
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1. Innledning og bakgrunn 
Standardisering innenfor velferdsteknologi har høy prioritet nasjonalt og 
internasjonalt. En viktig del av dette er tilrettelegging av boliger gjennom universell 
utforming slik at alle, uansett alder, funksjonsgrad osv. skal kunne bo i dem.  

I tillegg bør det legges til rette for teknologiske løsninger og hjelpemidler som kan 
benyttes av brukerne selv og de som skal utføre omsorgstjenester overfor dem. 
Disse tekniske løsningene må også være universelt utformet.  

Det gjelder for eksempel alarmer og systemer for overvåking av helsetilstand, 
omgivelseskontroll, roboter for utførelse av enklere oppgaver, kommunikasjons-
systemer, kognitive hjelpemidler og sporings- og posisjoneringsløsninger i og utenfor 
boliger, for å sikre omgivelseskontroll og trygghet.  

I rapporten gir vi også anbefaling om nye standarder som bør utvikles for å sikre 
bedre fremtidige løsninger for inkludering av velferdsteknologi i nye og eksisterende 
boliger.  

Standard Norge har fått tilskudd fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til 
å gjennomføre en kartlegging av gjeldende standarder og spesifikasjoner relevant for 
universell utforming og teknologiske løsninger, status og behov i forhold til bruk av 
slike løsninger, spesielt IKT-baserte, i boliger, og vurdere behov for standardisering, 
samt vurdere hvordan krav til tilrettelegging for universell utforming og 
velferdsteknologi kan utvikles, bygget på systematikken i gjeldende standarder for 
bl.a. tilstandsanalyse.   
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2. Prosjektets mandat og metode 

2.1 Mandat 
Utredningsprosjektet har følgende mandat:  

• Kartlegge hva som finnes av standarder og spesifikasjoner innenfor området  
• Finne ut om det i løsningene er stilt krav til universell utforming (dette er en 

videreføring av forprosjekt finansiert av Deltasenteret, jfr. rapport 
Velferdsteknologi og universell utforming 2015).  

• Kartlegge status og behov i forhold til bruk av IKT-løsninger i boliger, herunder 
elementer som bilde- og taleoverføring, kommunikasjonsløsninger, sporings- 
og posisjoneringsløsninger, alarmer og detektorer osv. med henblikk på 
standardisering for universell utforming.  

• Skissere hvordan det kan utvikles krav til universell utforming og bruk av 
velferdsteknologi i boliger knyttet til boligenes tilstand og mulighet for bruk av 
standardiserte løsninger. Denne vil bygge på systematikken i NS 3424 
Tilstandsanalyse av byggverk – Innhold og gjennomføring og NS 3600 
Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig, i tillegg til kravene gitt i NS 
11001-2 Universell utforming av byggverk – Del 2: Boliger.  

2.2 Metode 
Det er i dag tilgjengelig begrenset med datakilder når det gjelder universell utforming 
og teknologiske løsninger. Metoden som er benyttet i utarbeidelsen av rapporten er 
derfor gjennomgang og analyse av primær- og sekundærkilder, kombinert med 
intervjuer med relevante respondenter – i dette tilfelle noen kommuneri - etter 
kvalitativ metode. Kvalitativ metode innebærer bl.a. at intervjuer er gjennomført som 
en kommunikasjonsprosess, hvor intervjueren prøver å styre samtalen så lite som 
mulig, og som en dialog mellom intervjuer og respondent. Dette er en metode for å få 
en mest mulig dyptgående og grundig undersøkelse av det fenomenet man ønsker å 
studere, ved å spørre aktører som selv har erfaring med vedkommende fenomen. 
Dette er også metoden benyttet i rapport utarbeidet av Standard Norge på oppdrag 
av Husbanken, Smarte helsetjenester i trygge boliger (2015).  

Hovedtema for spørsmålene var kommunenes vurdering av standardiseringsbehovet 
for å få et bilde om hvordan man oppfatter bruk av standarder og problematikk rundt 
universell utforming.  

Spørsmålene er gjengitt i Vedlegg 1 Spørsmål til intervju med fagpersoner. 

2.3 Om velferdsteknologi 
Velferdsteknologi er i dag definert på flere varierende måter. Definisjonen i NOU 
2011:11 Innovasjon i omsorgii av velferdsteknologi er førende for mange av de 
norske fagrapportene på området. Hagen-utvalget ble oppnevnt i 2009 for bl.a. å 
utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte fremtidige 
omsorgsutfordringer, med vekt på ny teknologi, arkitektur og nye boformer, 
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brukerinnflytelse og egenmestring og forskning og utvikling. Utvalget kommenterte i 
NOU 2011:11 at  

«utviklingen av velferdsteknologi må settes inn i en slik ramme, og ha som formål å bidra til å 
løse helt konkrete problemer og behov. Enkelte bruker velferdsteknologi som begrep for å 
beskrive bruk av teknologi på velferdsområdet i vid forstand. Ut fra praktiske og 
organisasjonsmessige forhold har utvalget funnet det mest hensiktsmessig med en noe mer 
avgrenset forståelse av begrepet (KS og NHO 2009; AALIANCE 2009): 

«Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt 
trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den 
enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk 
nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til 
pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på 
tjenestetilbudet. Teknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester 
eller innleggelse i institusjon.»  

Velferdsteknologien har på denne måten overlappende grenseflater både med telemedisin, 
eHelse, IKT-utviklingen i kommuneforvaltningen og ikke minst tilrettelegging og hjelpemidler 
gjennom hjelpemiddelsentralenes virksomhet. På alle disse områdene foreligger det imidlertid 
egne utredninger, planer og prosesser».  

Definisjonen brukt i NOU 2011:11 viser bredden i områder som dekkes av 
velferdsteknologibegrepet, noe som igjen avspeiler bredden i aktuelle standarder på 
området. Det er også en brukerorientert og funksjonell definisjon hvilket er et viktig 
utgangspunkt for kartlegging av hvilke områder som hører inn under begrepet. 

Det er i dag en utfordring at det er ulike krav fra kommunene til de tekniske 
løsningene som skal brukes. Utfordringen er at ulike tekniske løsninger ikke har 
tilstrekkelig Interoperabilitet. Mange små tilbydere av løsninger og tjenester mangler 
helhetstankegangen, mange jobber innenfor sine små nettverk lokalt. Fra et 
leverandørperspektiv er dette god butikk, for samfunnet som hele er dette dyrt og 
uoversiktlig. 

 

Figur 1 Velferdsteknologi iii 
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3 Standarder og spesifikasjoner for universell utforming 
I dette kapitlet viser vi hvilke standarder som i dag er mest relevante for universell 
utforming, og for området velferdsteknologi. Universell utforming er prinsippet om at 
hovedløsninger i de fysiske forholdene (inkludert IKT) skal utformes eller 
tilrettelegges slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest muligiv.  

Fordi universell utforming er et tverrsektorielt prinsipp, presenterer vi standarder på 
dette området separat, standarder relevant for velferdsteknologi er tatt opp i kapittel 4.  

 Norske og internasjonale standarder for universell utforming omfatter en rekke 
områder:  

3.1 Bygninger og uteområder  
• NS 11001-1 Universell utforming av byggverk – Del 1: Arbeids- og 

publikumsbygninger 
Denne standarden omhandler universell utforming av bygninger og tilliggende 
uteområder, og hovedmålgruppen er planleggere og prosjekterende. 
Standarden omfatter alle typer arbeids- og publikumsbygninger og tilliggende 
felles uteområder. Med tilliggende felles uteområder menes opparbeidete 
omgivelser for parkering og atkomstvei. Standarden angir hva som skal ligge 
til grunn for å oppfylle kravene til universell utforming og likestilt bruk. 
Hensikten med standarden er å angi krav til utforming som vil gi økt 
brukssikkerhet og brukskvalitet for alle.  

 
• NS 11001- 2 Universell utforming av byggverk – Del 2: Boliger 

Denne standarden omhandler universell utforming av boliger og tilliggende 
felles uteområder, og hovedmålgruppe er planleggere og prosjekterende. Med 
tilliggende felles uteområder menes opparbeidete omgivelser for parkering og 
atkomstvei. For å oppnå universelt utformete boliger vil anvisninger i 
standarden måtte benyttes. En boenhet med fellesarealer som innehar 
brukskvaliteter i tråd med standardens anvisninger, kan med andre ord 
klassifiseres som en universelt utformet boenhet. For å oppnå universelt 
utformete uteområder kan standarden benyttes med hensyn til atkomstvei og 
parkering. Standarden angir hva som skal ligge til grunn for å oppfylle kravene 
til universell utforming og likestilt bruk. Hensikten med standarden er å angi 
krav til utforming som vil gi økt brukssikkerhet og brukskvalitet for alle. 

 
• NS 11010 Tilgjengelige reiselivsmål - Registrering av prioriterte krav og 

anbefalinger 
Standarden angir krav til tilgjengelighet for registrering i eksisterende 
virksomheter for følgende fire kategorier av brukergrupper:  
– bevegelseshemmede; 
– synshemmede; 
– hørselshemmede; 
– astmatikere og allergikere. 
Standarden gir i tillegg anbefalinger slik at virksomheten ytterligere kan øke 
kvaliteten for de fire brukergruppene. Utforming av bygninger og uteområder 
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reguleres av lover og forskrifter. Som for andre standarder kan man ikke 
unndra seg de forpliktelser som følger av offentlig regelverk ved å referere til 
denne standarden. Plan- og bygningsloven gir bestemmelser om en rekke 
viktige forhold ved planlegging og bygging. Loven med tilhørende forskrifter 
stiller minstekrav som må følges ved prosjektering og utførelse av byggverk. 
Standardens normative tillegg A er en del av standarden og består av en 
sjekkliste for gjennomgang av virksomheten i forhold til kravene. Sjekklisten 
kan benyttes til kartlegging av virksomhetens fysiske utforming, nærmeste 
uteområder, opplevelses- og aktivitetstilbud. Standarden kan brukes av alle 
reiselivsmål som tilbyr:  

• overnatting: for eksempel hoteller, hytter, moteller, rorbuer, 
vandrerhjem, pensjonater, opplevelsesanlegg med overnatting og 
servering, camping og selvhusholdsanlegg 

•  servering: for eksempel spisesteder, barer, puber og nattklubber 
• opplevelser av permanent karakter: for eksempel familie- og 

opplevelsesparker, idrettsanlegg og scener, museale anlegg og 
utstillinger.  

Krav til tilgjengelighet til friluftsområder er ikke definert i denne standarden.  

 
• NS 11005 Universell utforming av opparbeidete uteområder – Krav og 

anbefalinger 
Denne standarden angir krav til universell utforming av opparbeidete 
uteområder, for derigjennom å bidra til at alle mennesker kan ha tilgang til 
området med muligheter for utendørsaktiviteter, friluftsliv, rekreasjon, 
deltakelse og sosialt samvær. Standarden omfatter opparbeidete uteområder i 
tilknytning til bebyggelse og anlegg, grønnstruktur, natur- og friluftsområder og 
samferdselsanlegg. Standarden omfatter krav til planlegging, utførelse og 
tiltak, elementer og utstyr. For å oppnå universell utforming er det nødvendig 
at sammenhengen mellom de ulike tiltakene vektlegges og ses i en helhet. Det 
stilles krav om at universell utforming vektlegges i hele tiltakets livsløp både i 
planlegging og prosjektering og ved valg av løsninger, produkter og utførelse, 
men standarden omfatter ikke krav til skjøtsel, drift og vedlikehold. Standarden 
inneholder også anbefalinger som bidrar til økt tilgjengelighet der universell 
utforming ikke kan oppnås.  

 
• NS 8175 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper 

Standarden gjelder klassifisering av byggverk i fire lydklasser. Klasse A har 
grenseverdiene som gir de beste lydforholdene og klasse D de dårligste. 
Standarden fastsetter grenseverdier for lydklasser i form av  
− luftlydisolasjon; 
− trinnlydisolasjon; 
− lydnivå (støynivå); 
− romakustiske størrelser (etterklangstid, etterklangstid relatert til romhøyde, 
midlere lydabsorpsjonsfaktor, taleoverføringsindeks, mv).  
Grenseverdiene i denne standarden er gitt for boliger, byggverk for publikum 
og arbeidsbygninger, og omhandler spesielt skoler og andre bygninger til 
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undervisning, barnehager og skolefritidsordning (AKS/SFO), sykehus og 
pleieinstitusjoner, overnattingssteder, kontorer. For å ivareta likestilt bruk for 
alle (universell utforming) angis det, i tillegg til rom- og bygningsakustiske 
kriterier og grenseverdier for lyd- og støyforhold, krav til bruk av 
lydoverføringsutstyr (teleslynge, høyttaleranlegg og annet) eller andre tekniske 
hjelpemidler der det er behov for dette.  
 

• ISO 21542 Building construction -- Accessibility and usability of the built 
environment 
Standarden spesifiserer en serie med krav og anbefalinger for mange av 
byggeelementene, sammensettinger, komponenter og fester som utgjør 
byggverk. Disse kravene relaterer til de konstruksjonsmessige aspektene av 
tilgjengelighet til bygninger, til sirkulasjon inne i bygninger, til utgang fra 
bygninger i normale omstendigheter og evakuering i nødssituasjoner. Et 
informativt vedlegg er inkludert som tar opp aspekter ved tilgjengelighets-
administrasjon i byggverk. Denne internasjonale standarden omfatter krav 
med hensyn til uteområder umiddelbart i tilknytning til en bygning eller gruppe 
av bygninger fra grensen til den aktuelle tomten eller mellom grupper av slike 
bygninger på et felles areal. Denne internasjonale standarden tar ikke opp 
elementer av uteområder som for eksempel åpne plasser, hvis funksjon er 
selvstendig og ikke er relatert til bruk av en spesifikk bygning, og tar heller ikke 
opp eneboliger annet enn de uteområder og installasjoner som er felles for to 
eller flere slike hus. Dimensjonene som er oppført i denne internasjonale 
standarden, som er relevant for bruk av rullestoler, er relatert til 
gjennomsnittsdimensjonene til rullestoler og brukere. Dimensjonene for en 
rullestol i denne internasjonale standarden er basert på ISO 7176-5 og ISO/TR 
13570-21 og er en bredde på 800 mm og lengde på 1300 mm. For større 
rullestoler og scootere må man beregne tilsvarende dimensjoner. 
 

• NS-EN 15643-3 Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygninger i et 
bærekraftperspektiv - Del 3: Rammeverk for vurdering av samfunnsmessig 
prestasjon 
Denne europeiske standarden inngår i en serie europeiske standarder og gir 
spesifikke prinsipper og krav for vurdering av bygningers samfunnsmessige 
prestasjon når det tas hensyn til bygningens tekniske egenskaper og 
funksjonalitet. Vurdering av samfunnsmessige prestasjoner er ett aspekt ved 
vurdering av bygninger i et bærekraftperspektiv i henhold til det generelle 
rammeverket i NS-EN 15643-1. Rammeverket kan benyttes for alle typer 
bygninger, både nye og eksisterende, og den er relevant for vurdering av den 
samfunnsmessige prestasjonen til nye bygninger i alle stadier av livsløpet, for 
eksisterende bygninger i slutten av livsløpet.  
 

• NS-EN 81-70 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - 
Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser - Del 70: 
Tilgjengelighet til heis for personer inklusive funksjonshemmede personer 
Denne europeiske standarden spesifiserer minimumskrav for sikker og 
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uavhengig tilgang og bruk av heiser for personer, inklusive personer med de 
nedsatte funksjonsevner som er nevnt i Anneks B, Tabell B.1. Denne 
europeiske standarden dekker heiser med minimums vogndimensjoner som er 
spesifisert i Tabell q og utstyrt med vogndører og avsatsdører konstruert som 
automatiske maskinopererte horisontale glidedører. Denne europeiske 
standarden tar opp tilgjengelighet til heiser for personer som benytter rullestol 
med maksimumsdimensjoner som definert i NS-EN 12183 og NS-EN 12184. 
Denne europeiske standarden tar også opp tekniske tilleggskrav for å 
minimalisere farer som er listet opp i Klausul 4 som oppstår ved bruk av heiser 
som skal være tilgjengelige for brukere med nedsatt funksjonsevne. 
MERKNAD Denne standarden kan brukes som veiledning for oppgradering av 
eksisterende heiser i henhold til Europakommisjonen av 8. juni 1995 
(95/216/EC) angående sikkerhetsoppgradering av eksisterende heiser. 
 

• Universell utforming av byggverk – Veifinning, P-750 
Denne veiledningen omhandler veifinning i bygninger og i tilliggende 
uteområder som for eksempel adkomst. Den er tenkt som et hjelpemiddel for 
alle aktørene i verdikjeden for bygg, anlegg og eiendom – fra idé, prosjektering 
og konsept til oppføring av bygninger med tilhørende uteområde og drift. 
Veiledningen tilstreber likeverdige muligheter for alle som oppsøker en 
bygning. Likeverdige muligheter gir fysiske omgivelser som er funksjonelle og 
bra for alle, uten å skape barrierer for noen. 

 

3.2 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
• NS 11021 Universell utforming – Tilgjengelige elektroniske tekstdokumenter – 

Krav til utforming, oppmerking og filformater 
Standarden angir krav til hvordan dokumenter enkelt skal utformes og 
oppmerkes for å bli tilgjengelige elektroniske tekstdokumenter. Skjemaer og 
dokumenter med interaktivt eller multimedialt innhold omfattes ikke. Ansvaret 
for at standarden er fulgt, ligger på den som foretar den endelige 
publiseringen. Verktøyenes brukergrensesnitt omtales ikke i denne 
standarden. 
 

• NS 11022 Universell utforming – Automater for allmenn bruk – Krav til fysisk 
utforming og brukerdialog 
Standarden omhandler automater beregnet på allmennheten. Formålet med 
standarden er å sette krav til fysisk utforming og til interaksjon, slik at 
produsenter, bestillere og tjenesteleverandører skal kunne bestille og levere 
automattjenester til en bredest mulig brukergruppe. Standarden omfatter bruk 
hvor betjening fysisk skjer direkte på automaten for å kjøpe en vare eller få 
utført en tjeneste. Kravene til elektroniske funksjoner i denne standarden 
gjelder ikke mekaniske automater som ikke har elektriske eller elektroniske 
komponenter eller funksjoner. Krav til betjeningshøyder, kontraster osv. 
gjelder for alle automater. Standarden omfatter ikke grensesnitt for 
fjernbetjening av automater. Egenskaper ved IKT som leverandøren ikke har 
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kontroll over, omfattes ikke. Vedlikehold og reparasjon eller feilsituasjoner for 
automater omfattes ikke. 
 

• NS 11040 Universell utforming – Brukermedvirkning og IKT 
Standarden omfatter brukermedvirkning i utvikling av IKT-løsninger og 
inkluderer krav til utøvelse av brukermedvirkning knyttet til de enkelte fasene 
av prosessen. For en mer generell beskrivelse av menneskeorienterte 
utviklingsprosesser henvises til prosedyrer. Det avspeiler brukerbehov 
innenfor IKT og dokumenterer tilgjengelighetsaspekter som er påkrevet i 
offentlige anskaffelser av IKT. Dokumentet inneholder alle de nødvendige 
funksjonelle kravene til NS-EN ISO 9241-210:2010. Standarden omfatter ikke 
tekniske krav til IKT. 
 

• NS-EN 301549 Tilgjengelighetskrav for offentlig anskaffelse av IKT-produkter 
og -tjenester i Europa 
Denne standarden spesifiserer de funksjonelle tilgjengelighetskravene som er 
relevante for IKT-produkter og -tjenester, sammen med en beskrivelse av 
testprosedyrer og evalueringsmetodologi for hvert tilgjengelighetskrav i en 
form som er passende for offentlige anskaffelser i Europa. Dokumentet skal 
brukes som grunnlag for en nettbasert verktøykasse. Det vil hovedsakelig 
være nyttig for innkjøpere for å identifisere kravene for innkjøpene, og også for 
produsenter som kan bruke det i sine design-, konstruksjons- og 
kvalitetskontroll og er et referansedokument på en slik måte at hvis prosedyrer 
følges av ulike aktører, vil testresultatene være like og fortolkningen av 
resultatene klar. Testbeskrivelsene og evalueringsmetoden som er inkludert i 
dette dokumentet er detaljert utarbeidet i samsvar med ISO/IEC 17007 [i.13], 
slik at samsvarstesting kan gi klare svar. I enkelte situasjoner er det ikke mulig 
å gi troverdige og definitive erklæringer om at tilgjengelighetskravene er 
oppfylt. Av denne grunn er kravene i dokumentet ikke relevante i følgende 
tilfeller:  

o Der parten som påberoper seg tilgjengelighet ikke har kontroll 
over funksjonaliteten eller omfanget; 

o Når produktet har en feil eller er under reparasjon eller 
vedlikehold og de opprinnelige funksjonene for input og output 
ikke er tilgjengelige; 

o Under de faser av oppstart, lukking og andre statusoverganger 
som ikke kan fullføres uten interaksjon med bruker. 

MERKNAD: Selv i de ovennevnte situasjonene er det best å bruke kravene i 
dette dokumentet overalt hvor det er mulig og trygt å gjøre det.  
 

• NS-ISO/IEC 40500 Informasjonsteknologi – W3C-retningslinjer for tilgjengelig 
webinnhold (WCAG) 2.0 
Standarden spesifiserer funksjonelle tilgjengelighetskrav til IKT-produkter og  
-tjenester, sammen med en beskrivelse av testprosedyrer og 
evalueringsmetoder for hvert tilgjengelighetskrav i en form som passer for 
offentlige anskaffelser i Europa. Standarden kan også brukes til private 
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anskaffelsesprosesser. Standarden er tenkt som et grunnlag for en elektronisk 
verktøykasse for anskaffelser av IKT. Det vil hovedsakelig være nyttig for 
innkjøpere for å identifisere krav til anskaffelsene, og for produsenter som kan 
anvende dem i prosesser for utforming, bygging og kvalitetskontroll. 
Standarden inneholder nødvendige funksjonelle krav og er et 
referansedokument slik at dersom forskjellige aktører følger dem blir 
resultatene av testing like og fortolkningen av resultatene klar.  
 

• NS-ISO/IEC 27000 Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - 
Styringssystemer for informasjonssikkerhet - Oversikt og terminologi 
Standarden gir en oversikt over styringssystemer for sikringsteknikker, og 
termer og definisjoner som brukes i ISMS familien av standarder, Standarden 
er anvendbar for alle typer og størrelser av organisasjoner(for eksempel 
bedrifter, offentlige myndigheter, non-profit organisasjoner).  
 

• NS-ISO/IEC 27001 Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - 
Styringssystemer for informasjonssikkerhet – Krav 
Standarden spesifiserer kravene til å etablere, implementere, vedlikeholde og 
kontinuerlig forbedre informasjonssikkerhetsstyring innen konteksten av en 
organisasjon. Den omfatter også krav til vurdering og behandling av 
sikkerhetsrisiki skreddersydd for organisasjonen. Kravene i standarden er 
generiske og skal kunne brukes i alle organisasjoner uansett type og størrelse.  
 

• NS-ISO/IEC 27002 Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Tiltak for 
informasjonssikring 
Standarden gir retningslinjer for informasjonssikkerhetsstyring i 
organisasjonene og praksis for informasjonssikkerhetsstyring, herunder 
utvelgelse, implementering og kontroll, organisasjonenes sikkerhetsmessige 
omgivelser tatt i betraktning.  
 

• NS-ISO/IEC 27003 Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Veiledning i 
implementering av styringssystem for informasjonssikkerhet 
Standarden fokuserer på de kritiske aspektene som er nødvendig for vellykket 
design og implementering av et system for informasjonssikkerhetsstyring 
(ISMS) i henhold til ISO/IEC 27001. Den beskriver prosessen med ISMS 
spesifisering og design fra ide til produksjon av implementeringsplaner. Den 
beskriver prosessen med å få styringsgodkjennelse til å implementere en 
ISMS, definerer et prosjekt for å implementere en ISMS (referert til i ISO/IEC 
27003:2010 som ISMS-prosjektet) og gir veiledning i hvordan man planlegger 
ISMS prosjektet, som gir som resultat en ferdig ISMS 
prosjektimplementeringsplan.  
 

• NS-ISO/IEC 27004 Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Styring av 
informasjonssikkerhet – Måling 
Denne standarden gir veiledning i utvikling og bruk av tiltak og målinger for å 
vurdere effektiviteten i et implementert system for 
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informasjonssikkerhetsstyring (ISMS) og kontroll eller grupper av kontroller, 
som spesifisert i ISO/IEC 27001. Standarden kan benyttes av organisasjoner 
av alle typer og størrelser.  
 

• NS-ISO/IEC 27005 Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Risikostyring av 
informasjonssikkerhet 
Standarden gir veiledning i systemer for informasjonssikkerhetsstyring og er 
utformet for å assistere med tilfredsstillende implementering a 
informasjonssikkerhet bygget på en tilnærming med risikostyring. Kunnskap 
om konseptene, modellene, prosessene og terminologiene beskrevet i 
ISO/IEC 27001 og ISO/IEC 27002 er nødvendig for en fullstendig forståelse av 
denne standarden.  

 

3.3 Andre normative dokumenter  
• SN-ISO/IEC Guide 71 Guide for addressing accessibility in standards (også 

utgitt som CEN/CLC Guide 6) 
Dette dokumentet gir veiledning om hvordan man kan ta hensyn til behovene 
til eldre og funksjonshemmede ved utforming av relevante internasjonale 
standarder. Mens noen mennesker med svært omfattende og komplekse 
funksjonshemninger kan ha krav som ligger utenfor det nivået som tas med i 
dette dokumentet, kan et svært stort antall mennesker ha mindre 
funksjonsnedsettelser som lett kan tas hensyn til gjennom relativt små 
endringer i hva standarden foreskriver, og dermed øke markedet for varen 
eller tjenesten. Målet for dokumentet er å a) informere, øke forståelsen og 
heve bevisstheten om hvordan menneskers evner påvirker brukervennligheten 
til varer, tjenester og miljøer, b) peke ut forholdet mellom krav i standarder og 
tilgjengeligheten og brukervennligheten til varer og tjenester, og c) øke 
bevisstheten om fordelene ved å innføre prinsipper om tilgjengelig utforming 
for å nå ut til et større marked. Dette dokumentet gjelder for varer, tjenester og 
miljøer som man møter i alle sammenhenger i dagliglivet, og som er beregnet 
på forbrukermarkedet og arbeidsplassen.  
 

• CEN ISO/TR 22411 Ergonomiske data og retningslinjer for bruk av ISO/IEC 
Guide 71 i forbindelse med produkter og tjenester som skal møte behovene til 
eldre personer og personer med nedsatt funksjonsevne 
Denne tekniske rapporten presenterer ergonomiske data og retningslinjer for 
anvendelse av ISO/IEC Guide 71 når man skal ivareta behovene til eldre og 
personer med nedsatt funksjonsevne i utvikling av standarder. Den inneholder: 
ergonomiske data og kunnskap om menneskelige funksjonsevner (sensoriske, 
fysiske, kognitive funksjonsevner og allergier), veiledning i tilgjengelig design 
av produkter, tjenester og omgivelser. Hver av betraktningene eller 
anbefalingene for utforming er basert på ergonomiske prinsipper som er 
nødvendige for å utforme produkter, tjenester og omgivelser som er 
tilgjengelige for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Den er 
anvendbar for produkter, tjenester og omgivelser som man møter i alle 
aspekter av dagliglivet, så vel som på forbrukermarkedet og på arbeidsplasser 
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(i denne forbindelse brukes termen «produkter og tjenester» for å dekke alle 
disse områdene). Mens standarden ikke formidler teknikker for å utforme 
hjelpemidler, støtter imidlertid noen av kravene interoperabilitet med 
hjelpemidler. Samsvar med internasjonal, regionale eller nasjonale standarder 
er ikke en del av omfanget.  
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4 Standarder og spesifikasjoner relevant for velferdsteknologi 
Det er få standarder som bærer begrepet velferdsteknologi i navnet, men det 
eksisterer ikke desto mindre en rekke standarder som berører så vel 
velferdsteknologi som teknologiske løsninger for boliger.  

Begrepet velferdsteknologi, omfatter tekniske løsninger og teknologi brukt i 
forbindelse med tjenesterv. Teknologien kan betegne eksisterende teknologi, 
produkter og tjenester, men også ny sammensetning av produkter og tjenester som 
deretter blir til et velferdsteknologisk produkt eller tjeneste. Målgruppen for 
velferdsteknologi er bestemte grupper, som personer med nedsatt funksjonsevne, 
eldre og andre brukere, samt ansatte som ivaretar velferdsytelser.  

Når det gjelder standarder som er relevant for området velferdsteknologi, har vi valgt 
å systematisere disse i henhold til kategoriene som er brukt av CAST (Center for 
Ageing Services Technologies) (jf figur 1), som er:  

• Hovedkategori 1 Trygghets- og sikkerhetsteknologi 
• Hovedkategori 2: Kompensasjons- og velværeteknologi 
• Hovedkategori 3: Teknologi for sosial kontakt 
• Hovedkategori 4: Teknologi for behandling og pleie 

 
Se Vedlegg 2 Kategorier av velferdsteknologi for en full oversikt over kategoriene. 
 

4.1 Trygghets- og sikkerhetsteknologi 

4.1.1 Trygghetsalarmer 
Standard Norge etablerte i 2014 en nasjonal komité SN/K 554 Digital trygghetskjede 
for alarmer. Komiteen skal følge det europeiske arbeidet i CEN/TC 431 Service chain 
for social care alarms for utvikling av en europeisk standard innenfor dette området.. 
Det er interesse for utviklingen av en internasjonal standard for trygghetsalarmer for 
å sikre kommunikasjon mellom tekniske løsninger og et enhetlig bestillersystem slik 
at man øker sikkerheten og forutsigbarheten for brukerne. Universell utforming er 
viktig å integrere i løsningene for økt sikkerhet og trygghet. 

4.1.2 Fallalarmer og – detektorer 
Relevant standard er:  

• NS-EN ISO 11073-10471 Helseinformatikk - Kommunikasjon med personlig 
helseutstyr - Del 10471: Instrumentspesifikasjon - Aktivitetskonsentrator for et 
selvstendig liv (ISO/IEEE 11073-10471:2010) 
Denne standarden etablerer en normativ definisjon av kommunikasjonen 
mellom selvstendig liv verktøy og styringsansvarlige (for eksempel 
mobiltelefoner, PCer, personlige helseapplikasjoner og annen maskinvare) på 
en måte som tillater plug-and-play mellom de ulike typer maskinvare. 
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Standarden tar ikke opp universell utforming, men dette vil være relevant bl.a. for 
brukergrensesnitt mellom verktøy og styringsansvarlige.  

4.1.3 Sengevaktteknologi 
Universell utforming vil ikke være så relevant for utstyret som skal monteres av 
eksperter, men alarmer som skal utløses av bruker må være universelt utformet. En 
relevant standard er:  

• NS 3931 Elektrotekniske installasjoner i boliger 
Standarden stiller krav til grunninstallasjon i boliger for beboere uten spesielle 
behov. Grunninstallasjonen omfatter infrastruktur (plass i sentraler, trekkerør og 
bokser) og funksjonelle krav. Standarden legger også opp til mulighet for 
fortløpende oppgradering etter behov, da for å kunne omfatte/dekke: 
− oppgradering av installasjon i takt med utvikling av ny teknologi; 
− krav til universell utforming; 
− anvendelse av elektroniske hjelpemidler innenfor helse og omsorgstjenester 
(velferdsteknologi); 
− styring og automatisering av tekniske bygningsinstallasjoner til belysning, 
varme, ventilasjon, overvåkning/måling og alarm. Standarden er ikke spesielt 
knyttet til teknologiske løsninger. 

4.1.4 Dørvaktsteknologi 
Heller ikke her er det spesifikke standarder knyttet til velferdsteknologiløsninger, de 
mest relevante standarder er: 

• NS-EN 54-2 Brannalarmanlegg - Del 2: Kontroll- og signalutstyr 
Denne europeiske standarden angir krav, prøvingsmetoder og ytelseskriterier 
for kontroll- og signalutstyr for bruk i brannalarmanlegg i bygninger.   

 
• NS-EN 54-16 Brannalarmanlegg - Del 16: Kontroll- og signalutstyr for 

talealarmer 
Denne europeiske standarden angir krav, prøvingsmetoder og ytelseskriterier 
for talealarmkontroll og indikatorutstyr til bruk i brannvarslere og 
brannalarmsystemer installert i bygninger, der alarmsignalene gis i form av 
tone- eller stemmebeskjed(er) eller begge. Den angir også samsvarsvurdering 
av utstyret i forhold til kravene i denne europeiske standarden. MERKNAD De 
overordnete kravene i et stemmebasert alarmsystem, spesielt når det gjelder 
hørbarhet og forståelighet, er ikke dekket i denne delen av EN 54. 
Produsenter bør vurderekrav til et overordnet system som kan påvirke 
utformingen av utstyret. Slike systemkrav kan bli spesifisert i en annen del av 
EN 54, i nasjonal lovgivning, koder og standarder eller i kontraktmessige 
dokumenter.  

 
• NEK 400 Bolig (nett) Teknisk spesifikasjon for planlegging, installasjon og 

dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger 
NEK 400 Bolig er en teknisk spesifikasjon for planlegging, installasjon og 
dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger. Spesifikasjonen er ment 
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for alle som er involvert i en byggeprosess av boliger, dvs. planleggere, 
installatører, rådgivere, entreprenører, byggherrer, eiere og bruker. 
 

• ISO 7240-14 Fire detection and alarm systems -- Part 14: Design, installation, 
commissioning and service of fire detection and fire alarm systems in and 
around buildings 
Denne standarden spesifiserer utforming, implementering, idriftsetting og 
ettersynskrav for et brannvarslings- og alarmsystem [FDAS] som primært er 
tenkt å gi tidlig oppdagelse av brann og alarmering innenfor ett eller flere 
spesifiserte innendørs- eller utendørsområder for å beskytte liv. FDAS 
omfatter automatisk oppdagelse av brann og manuell igangsetting av en 
brannalarm med hørbar og visuell advarsel til personer innen 
oppdagelsesområdet. Denne delen av ISO 7240 spesifiserer også krav til 
FDAS som kan gi signaler til hørbare varselssystemer i henhold til ISO 7240-
19, for å initiere igangsetting av tekniske støttesystemer, slik som faste 
brannslukningssystemer, og til andre vernetiltak og tiltak. Beskyttelse av 
eiendom er ikke en del av denne delen av ISO 7240s omfang. Imidlertid kan 
kravene i denne standarden brukes som anbefalinger for beskyttelse av 
eiendom.  

 
Universell utforming vil være aktuelt for denne gruppen av standarder der det er et 
brukergrensesnitt mellom alarmene og f.eks. beboere.  

4.1.5 Komfyrvaktteknologi 
Universell utforming vil ikke være så relevant for utstyret som skal monteres av 
eksperter, men alarmer som skal utløses av bruker må være universelt utformet. De 
mest relevante standardene som er tilgjengelige er ikke spesifikt rettet mot 
velferdsteknologi: 

• NEK 400 Bolig:2011 (nett) Teknisk spesifikasjon for planlegging, installasjon 
og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger 
NEK 400 Bolig er en teknisk spesifikasjon for planlegging, installasjon og 
dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger. Spesifikasjonen er ment 
for alle som er involvert i en byggeprosess av boliger, dvs. planleggere, 
installatører, rådgivere, entreprenører, byggherrer, eiere og bruker. 

 
Roboter for utføring av enkle oppgaver som støvsuging. Det er ikke utarbeidet direkte 
relevante standarder for bruk av slike løsninger innen velferdsteknologi. Universell 
utforming vil være aktuelt for de standardene som berører bruk av teknologiske 
løsninger som er omtalt. Standardene er knyttet til sikkerhetsløsninger, som:  

• NS-EN ISO 10218-2:2011 Roboter og robottekniske innretninger - 
Sikkerhetskrav for roboter for industrielt miljø - Del 2: Robotsystemer og 
integrering (ISO 10218-2:2011) 
Denne delen av ISO 10218 spesifiserer sikkerhetskrav for integrasjon av 
industrielle roboter og industrielle robotsystemer som definert i ISO 10218-1, 
og industrirobotceller. Integrasjonen omfatter: 
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a) design, produksjon, installasjon, operasjon, vedlikehold og utfasing av 
industrielle robotsystemene eller celler; 

b) nødvendig informasjon for design, produksjon, installasjon, operasjon, 
vedlikehold og utfasing av industrielle robotsystemer eller celler;  

c) komponenter av industrielle robotsystemer eller celler. 
Denne delen av ISO 10218 beskriver de grunnleggende farer og 
faresituasjoner som identifiseres med disse systemene og gir krav til å 
eliminere eller redusere tilstrekkelig risikoer assosiert med disse farene. Selv 
om støy er identifisert som en viktig fare i forbindelse med industrielle 
robotsystemer, er det ikke tatt i betraktning i denne delen av ISO 10218. 
Denne delen av ISO 10218 spesifiserer krav til de industrielle robotsystemene 
som del av et integrert produksjonssystem. Denne delen av ISO 10218 tar 
ikke spesielt opp farer assosiert med prosesser, for eksempel laserstråling, 
utkasting av chips, røyk fra sveising. Andre standarder kan være relevante for 
disse prosessrelaterte farene.  

4.1.6 Teknologi for å vise brukernes bevegelser (sporing) og posisjon (ruter) 
Gjelder innen- og utendørs teknologi knyttet til definerte grenser/verdier slik at det 
kan varsles dersom disse overskrides. Igjen er det ikke noen direkte relevante 
gjeldende standarder men en standard som berører området er:  

• NS-EN ISO 19133 Geografisk informasjon - Stedbaserte tjenester - Sporing 
og navigasjon (ISO 19133:2005) 
Denne internasjonale standarden beskriver datatypene og operasjonene som 
assosieres med disse typene, for implementering av sporings- og 
navigasjonstjenester. Denne internasjonale standarden skal spesifisere 
nettjenester som kan gjøres tilgjengelige for trådløse innretninger gjennom 
nett-residente proxy applikasjoner, men er ikke begrenset til det miljøet.  

 
Framtidig teknologi vil omfatte nye kommunikasjonsløsninger, spesielt maskin-til-
maskin kommunikasjon for bl.a. trådløs overføring av måledata og tjenester. Her 
finnes bl.a. løsninger for måling og overvåking av ulike funksjoner, sporing og styring 
av systemer. Universell utforming vil være avgrenset til bruksområder der brukerne 
selv skal anvende teknologien.  

Til nå har sensorer vært avhengige av en lokal datamaskin på stedet f.eks. i boliger, 
men det er nå tilgjengelig teknologi som kommuniserer direkte med internett gjennom 
innebygget WLAN-funksjonalitet ved at man benytter en trådløs ruter for tilkopling. 
Nettskybaserte tjenester vil gjøre det enklere å laste ned tjenester fra internett, og vil 
skape store muligheter for selvbetjening, bredere nettverkstilgang og deling av 
nettbaserte ressurser. På området velferdsteknologi vil denne utviklingen kunne 
innebære at kanskje de fleste tjenester, plattformer osv. kan lastes ned fra nettskyen 
til bruk, mens fysisk velferdsteknologi i boligene kanskje vil være begrenset til 
sensorer osv. Dette omfatter løsninger som trådløse sensorer, diagnosesystemer, 
kroppssensorer og annet.  
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Med økte muligheter for selvbetjening, valg av nettbaserte tjenester og lignende vil 
krav om universell utforming av løsningene bli viktig for at alle brukere skal ha 
likeverdig tilgang til dem. For å sikre dette vil standardisering bli et sentralt redskap. 

4.1.7 Brann- og sikkerhetstjenester 
Standardiseringskomiteen SN/K 347 arbeider overfor CEN/CLC/TC 4 Services for fire 
safety and security systems, som utvikler en europeisk standard som omfatter bl.a. 
trygghetsalarm. Andre standarder omfatter: 

• NS 3931Elektrotekniske installasjoner i boliger 
Standarden stiller krav til grunninstallasjon i boliger for beboere uten spesielle 
behov. Grunninstallasjonen omfatter infrastruktur (plass i sentraler, trekkerør 
og bokser) og funksjonelle krav. Standarden legger også opp til mulighet for 
fortløpende oppgradering etter behov, da for å kunne omfatte/dekke: 

 oppgradering av installasjon i takt med utvikling av ny teknologi; 
 krav til universell utforming; 
 anvendelse av elektroniske hjelpemidler innenfor helse og 

omsorgstjenester (velferdsteknologi); 
 styring og automatisering av tekniske bygningsinstallasjoner til 

belysning, varme, ventilasjon, overvåkning/måling og alarm. 
 

• prEN 16763 Services for fire safety systems and security systems 
Denne europeiske standarden spesifiserer generelle krav til minimum 
kvalitetsnivå for tjenester som ytes av organisasjoner, så vel som til 
kompetanse i involvert personell som arbeider med planlegging, utforming, 
installasjon, godkjenning, verifisering, overføring eller vedlikehold av 
brannsikkerhetssystemer, uansett om disse tjenestene er tilgjengelighet på 
stedet eller fjernkontrollert. Standarden skal brukes til tjenester for 
brannsikkerhetssystemer og sikkerhetsalarmsystemer, inklusive de deler av et 
alarmformidlingssystem der tjenesteyter gjennom kontrakt har akseptert 
ansvar for (med unntak av trygghetsalarmsystemer, alarmmottakssentre og de 
gjenværende delene av alarmformidlingssystemer) så vel som faste 
brannbekjempelsessystemer og kombinasjoner av slike systemer.  
Standarden er gyldig uansett prosjektomfang eller organisasjonsstruktur eller 
– størrelse.  
 

Både for krav til teknologiske løsninger og til tjenester vil universell utforming og 
tilgjengelighet være relevante aspekter i forhold til denne gruppen av standarder.  

4.2 Kompensasjons- og velværeteknologi 

4.2.1 Smarthusteknologi  
Dette omfatter sammensatte løsninger, som inkluderer teknologi for regulering av 
belysning, temperaturer osv.  

• NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) - Prosjektering, 
utførelse og idriftsettelse 
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Denne standarden fastsetter detaljerte føringer for de prosessene en ITB-
ansvarlig skal ivareta. Dette gjelder prosessene for design, planlegging, 
anskaffelse, installering, test, dokumentasjon og idriftsetting av integrerte 
tekniske bygningsinstallasjoner. 

 
• NEK EN 50523-1 Household appliances interworking -- Part 1: Functional 

specification 
Standarden omtaler automatisering i husholdning.  

 
• NEK EN 50523-2 Household appliances interworking -- Part 2: Data structures 

Standarden omhandler automatisering i husholdninger.  
 
• NEK IEC/TR 62939-1 Smart grid user interface - Part 1: Interface overview 

and country perspectives 
Standarden omhandler fjernstyring og fjernmåling.  

 
• ISO/IEC 15067-3 Information technology -- Home Electronic System (HES) 

application model -- Part 3: Model of a demand-response energy management 
system for HES 
Standarden omhandler grensesnitt og kommunikasjonsutstyr.  

 
• Lyskultur publikasjon 24 Lysstyring (nett) 

Publikasjon 24 - Lysstyring gir en grundig gjennomgang av hva som per i dag 
er mulig å oppnå med lysstyring. Publikasjonen omhandler lysstyring i 
næringsbygg og offentlige bygg. Styringer i boliger er ikke tatt med. 
Styringssystemer og sensorer for belysning vil redusere energibruken og 
dermed energikostnadene betydelig, og negative miljøpåvirkninger vil 
reduseres. Denne typen belysning gir også lavest totalkostnad over levetiden, 
livssykluskostnad. Med energimerkeordningen som er trådd i kraft stilles det 
krav til energiforbruk i bygg. Belysningsanlegg med en avansert funksjonalitet 
er en nødvendighet for å oppnå god energieffektivitet og best mulig 
energiklasse for bygg. 

 

Dette er en gruppe standarder der det er naturlig å vurdere introduksjon av krav om 
universell utforming.  

4.2.2 Brukervennlighet 
• ISO 20282-1 Ease of operation of everyday products -- Part 1: Design 

requirements for context of use and user characteristics 
ISO 20282-1gir krav og anbefalinger for utforming av hverdagsprodukter som 
er enkle å bruke, der brukbarhet er knyttet til et sett krav til brukergrensesnitt 
ved å ta hensyn til relevante brukerkarakteristika og brukskonteksten. 
Standarden er tenkt å bli brukt i utviklingen av hverdagsprodukter, definisjon 
av enkelhet i bruk, hvor det er relevant med brukskontekst og beskriver 
karakteristika ved brukerpopulasjonen som kan påvirke anvendbarhet ved 
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produktene. Målgruppen for ISO 20282-1 er brukbarhetsspesialister, 
ergonomer, produktdesignere, grensesnittdesignere, produsenter og andre 
som er involvert i utforming og utvikling av hverdagsprodukter.  
 

• ISO/TS 20282-2 Usability of consumer products and products for public use -- 
Part 2: Summative test method 
Denne delen av teknisk spesifikasjon 20282 spesifiserer en testmetode for å 
måle brukskvalitet for bruksklare produkter. Formålet med testen er å danne et 
grunnlag for å forutsi brukskvalitet på et bruksklart produkt, inklusive dets 
effektivitet og brukbarhet samt brukertilfredshet i den tiltenkte brukergruppen i 
den kontekst man forventer at de vil bruke produktet. Målgruppen for denne 
delen av ISO 20282 er eksperter innenfor menneskelige faktorer i utforming og 
styring av relevante tester, herunder produsenter, leverandører, 
innkjøpsorganisasjoner eller tredjeparter (for eksempel brukerorganisasjoner). 

 

Tester og teknologi som er omtalt i denne gruppen standarder vil være relevant for 
inkludering av krav om universell utforming for å sikre bedre tilgjengelighet til 
løsningene. 

4.3 Teknologi for sosial kontakt 

4.3.1 IT-sikkerhet  
Dette er sentralt for å beskytte brukernes integritet og personvern. En serie 
standarder tar opp dette men ikke spesifikt i forhold til velferdsteknologi eller 
universell utforming. I tillegg er det standarder for identitetskort. Relevante standarder 
er:  

• NS-ISO/IEC 27000 Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - 
Styringssystemer for informasjonssikkerhet - Oversikt og terminologi 
Standarden gir en oversikt over styringssystemer for sikringsteknikker, og 
termer og definisjoner som brukes i ISMS-familien av standarder. Standarden 
er anvendbar for alle typer og størrelser av organisasjoner(for eksempel 
bedrifter, offentlige myndigheter, non-profit organisasjoner).  
 

• NS-ISO/IEC 27001 Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - 
Styringssystemer for informasjonssikkerhet – Krav 
Se omtale i kapittel 3.2.  
 

• NS-ISO/IEC 27002 Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Tiltak for 
informasjonssikring 
Se omtale i kapittel 3.2.  
 

• NS-ISO/IEC 27003 Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Veiledning i 
implementering av styringssystem for informasjonssikkerhet 
Se omtale i kapittel 3.2.  
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• NS-ISO/IEC 27004 Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Styring av 

informasjonssikkerhet – Måling 
Se omtale i kapittel 3.2.  
 

• NS-ISO/IEC 27005 Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Risikostyring av 
informasjonssikkerhet 
Standarden gir veiledning i systemer for informasjonssikkerhetsstyring og er 
utformet for å assistere med tilfredsstillende implementering av 
informasjonssikkerhet bygget på en tilnærming med risikostyring. Kunnskap 
om konseptene, modellene, prosessene og terminologiene beskrevet i 
ISO/IEC 27001 og ISO/IEC 27002 er nødvendig for en fullstendig forståelse av 
denne standarden.  

 
• NS-EN 1332-1 Identitetskortsystemer – Grensesnitt mellom menneske og 

maskin – Del 1: Utformingsprinsipper for brukergrensesnitt 
Denne standarden skal bidra til at kortopererte maskiner er tilgjengelige og 
brukbare ved å standardisere viktige komponenter i brukergrensesnittet. 
Standarden beskriver prinsipper og veiledninger slik at personer med ulike 
funksjonsevner kan bruke kortbaserte maskiner i alle sektorer. Dette omfatter, 
men er ikke begrenset til, anskaffelser av produkter og tjenester, fritid, 
distribusjon, identifikasjon, bank, telekommunikasjon, offentlig transport, 
parkering, adgangskontroll. Den gir også anbefalinger for operasjonelle 
prosedyrer som skal følges når brukerne skal interagere med en kortoperert 
maskin – for å komme inn i et system, for å bruke et system og for å forlate et 
system.  
 

• NS-EN 1332-2 Identitetskortsystemer – Grensesnitt mellom menneske og 
maskin – Del 2: Dimensjoner og plassering av taktilt merke for ID-1 kort 
Standarden spesifiserer formen, dimensjonene og plassering av kantinntrykk 
for en enkel, standard taktil identifikator, som blir brukt på ID1 kort. Dette 
kantinntrykket vil vises der kortutsteder velger.  
 

• NS-EN 1332-3 Identitetskortsystemer – Grensesnitt mellom menneske og 
maskin – Del 3: Tastatur 
Standarden dekker den ergonomiske utformingen og brukbarheten til 
tastaturer. Tastaturene kan bestå av numeriske, kommando-, funksjons- og 
alfanumeriske taster. På basis av at tastaturets utforming har betydning for 
ytelse (tastenes hastighet og feil), er målet for standarden å øke brukbarheten, 
forenkle bruk gjennom konsistens, økt brukertillit, redusere brukerfeil, redusere 
tidsbruk, sikre ergonomisk innføring av data. Standarden spesifiserer 
arrangement, antall og plassering av numeriske, funksjonsmessige og 
kommandorelaterte taster, herunder plassering av alfabetiske og numeriske 
taster. Det gis også anbefaling for utforming. Standarden passer til alle 
identifikasjonskortsystemer som er utstyrt med et numerisk tastatur for 
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offentlig bruk. Personlige kortlesingssystemer, som mobiltelefoner, er ikke 
dekket av standarden.  
 

• NS-EN 1332-4 Identitetskortsystemer – Grensesnitt mellom menneske og 
maskin – Del 4: Koding av brukerkrav for personer med spesielle behov 
Standarden definerer dataobjekter som skal lagres inne i et integrert kretskort 
og byttes ut for å gjøre integrerte kretskortterminaler i stand til å identifisere 
spesifikke brukergrensesnittpreferanser. Preferanseinformasjonen kan brukes 
av terminalene til å konfigurere passende metoder for å kommunisere med 
brukeren under en transaksjonsprosess. Standarden spesifiserer også en 
mekanisme for å redde brukerpreferanseinformasjon fra et integrert kretskort 
og kombinasjonen av dataobjekter for å danne spesielle brukerprofiler 
gjennom bruk av unike tagger.  
 

• NS-EN 1332-5 Identitetskortsystemer – Grensesnitt mellom menneske og 
maskin – Del 5: Hevet taktilt merke for differensiert bruk på ID-1 kort 
Den tenkte situasjonen som er grunnlaget for standarden er at kortinnehaver 
opererer kortautomat, f.eks. minibank, billettautomat og offentlig transport. Det 
er en forutsetning at kortet følger kravene i ISO/IEC 7810. Det er en økende 
bruk av maskinlesbare plastkort. Men noen potensielle brukergrupper som 
eldre. Personer med nedsatt funksjonsevne, blinde eller svaksynte kan ha 
problemer med å bruke eksisterende kortformater og skille mellom kort med 
ulike funksjoner som bankkort, telefonkort, betalingskort eller trygdekort. 
Standarden tar opp behovene for brukere som har problemer med å lese ikke-
uthevet informasjon, herunder personer med spesielle behov som eldre, barn, 
personer med nedsatt funksjonsevne, synshemmede, personer med 
lærevansker, førstegangs brukere og de som ikke kan lokalspråket.  

 

4.3.2 Ergonomi  
Dette er et område der man har inkludert krav som skal sikre likeverdig tilgang for 
personer med nedsatt funksjonsevne.  

 
• NS-EN ISO 9241-20 Ergonomi for samhandling mellom menneske og system 

- Del 20: Veiledning om tilgjengelighet for informasjons-/og 
kommunikasjonsteknologiske (IKT) innretninger og tjenester (ISO 9241-
20:2008) 
Denne standarden har som målgruppe ansvarlige for planlegging, design, 
utvikling, anskaffelse og evaluering av IKT-utstyr og -tjenester. Den formidler 
veiledning for å bedre tilgjengelighet for IKT-utstyr og -tjenester slik at de er 
mer tilgjengelige for bruk i arbeid, hjemme og i mobile og offentlige 
sammenhenger. Den dekker emner som har å gjøre med utforming av utstyr 
og tjenester for personer med mange typer av sensoriske, fysiske og kognitive 
funksjonsnedsettelser, herunder personer med midlertidig nedsatt 
funksjonsevne og eldre.  
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• prEN ISO 9241-220 Ergonomics of human-computer interaction - Part 220: 
Processes for enabling, executing and assessing human-centred design within 
organizations 
Denne internasjonale standarden spesifiserer prosessene der 
menneskeorientert utforming oppnås gjennom eksistensen av interaktive 
systemer (herunder produkter og tjenester). Den er også relevant for noen 
produkter som ikke er interaktive, systemer eller omgivelser som skal brukes 
av mennesker. Disse beskrivelsene av menneskeorienterte prosesser (HCP) 
er til bruk i spesifikasjon, vurdering og forbedring av HCPer brukt i 
systemutvikling og operasjoner. De kan også gi et grunnlag for profesjonell 
utvikling og sertifisering. Prosessen støtter overordnet målsetting om 
menneskefokusert utforming når man bruker et system: brukbarhet, 
tilgjengelighet, risikofrihet i forhold til eller som følge av menneskelig bruk, og 
brukererfaringer (referert til som bruksverdi).  

 
• NS-EN ISO 9241-171 Ergonomi for samhandling mellom menneske og system 

- Del 171: Veiledning om tilgjengelighet av programvare (ISO 9241-171:2008) 
Denne delen av NS-EN ISO 9241 gir ergonomisk veiledning og spesifikasjoner 
for utformingen av tilgjengelig programvare for yrkesbruk, hjemmebruk, bruk i 
undervisning og på offentlige steder. Den dekker temaer assosiert med 
utforming tilgjengelig programvare for personer med et bredt utvalg av fysiske, 
sensoriske og kognitive funksjonsnedsettelser, herunder de som har en 
midlertidig funksjonsnedsettelse og eldre. Den tar opp tilgjengelighetshensyn 
ved programvare som et tillegg til generell brukerdesign, som er dekket i ISO 
9241-110, ISO 9241-11 til ISO 9241-17, ISO 14915 og ISO 13407. Denne 
delen av NS-EN ISO 9241 passer til tilgjengelighet for interaktive systemer og 
tar opp en lang rekke typer programvare, f. eks. kontor-, nett-, lærestøtte- og 
bibliotekssystemer. Den støtter økt bruk av systemer for en videre 
brukergruppe, men ikke virkningen av, eller krav til, tekniske hjelpemidler 
(inklusive programvarebaserte hjelpemidler). Videre tar den opp bruk av 
hjelpemiddel som en integrert komponent av interaktive systemer. Standarden 
har som målgruppe ansvarlige for spesifikasjon, utforming, utvikling, 
evaluering og anskaffelser av programvareplattformer og 
programvareapplikasjoner.  
 

• NS-ISO/IEC 40500 Informasjonsteknologi – W3C-retningslinjer for tilgjengelig 
webinnhold (WCAG) 2.0 
For omtale, se kapittel 3.2. 

4.4 Teknologi for behandling og pleie 

4.4.1 Tekniske systemer for overvåking av helsetilstand 
Eksempler er blodsukkermåling, blodtrykksmåling osv. Relevante standarder er:  

 
• NS-EN ISO 15197 In vitro-diagnostiske prøvingssystemer - Krav til systemer 

for egenovervåking av blodsukker ved håndtering av diabetes mellitus 
Denne internasjonale standarden spesifiserer krav til in vitro glukose 
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overvåkingssystemer som måler glukose konsentrasjoner i kapillare 
blodprøver, for spesifikk designverifiseringsprosedyrer og for validering av 
ytelsen hos målgruppen. Disse systemene er tenkt brukt til egenovervåking av 
ikke-spesialister for å håndtere diabetes mellitus. Denne internasjonale 
standarden kan benyttes av produsenter av slike systemer og andre 
organisasjoner (for eksempel regulerende myndigheter og 
samsvarsvurderingsvirksomheter) som er ansvarlige for vurdering av slike 
systemer.  
 

• NS-EN ISO 14971 Medisinsk utstyr - Bruk av risikostyring for medisinsk utstyr 
Standarden spesifiserer en prosess for at produsenter skal kunne identifiserer 
farer assosiert med medisinsk utstyr, inklusive in vitro diagnostisk (IVD) 
medisinsk utstyr, for å estimere og evaluere tilknyttede risikoer, å kontrollere 
disse risikoene og å overvåke effektiviteten av kontrollene. Kravene i ISO 
14971:2007 kan benyttes i alle stadier av livssyklus til medisinsk utstyr.  
 

• NEK IEC 60479-1 (nett) Virkninger av strøm på mennesker og husdyr 
Dette er en elektroteknisk spesifikasjon utarbeidet av IEC teknisk komité 64: 
Elektriske installasjoner og beskyttelse mot elektrisk sjokk. Den har status som 
grunnleggende sikkerhetspublikasjon og grunnleggende referansedokument 
for en rekke elektrotekniske normer som spesifiserer beskyttelsestiltak mot 
elektriske sjokk. NEK IEC 60479-1 omhandler terskelen for ventrikkelflimmer 
som er den viktigste dødsårsaken på grunn av strøm gjennomgang i kroppen. 
Analyse av ny forskning hvor hjertefysiologi og terskelen forventrikkelflimmer 
er sett i sammenheng, har gitt en forbedret forståelse av virkningen de 
viktigste fysikalske parametere og da spesielt varigheten av 
strømgjennomgangen.  

 
Det vil med økte muligheter for fjernovervåking av helsetilstand og økt vektlegging på 
at eldre og andre brukergrupper skal kunne bli hjemme, være nødvendig med flere 
standarder. Blant annet vil det med økt bruk av velferdsteknologi være behov for 
standarder som sikrer kommunikasjon mellom f.eks. sensorer og mottakere når en 
person beveger seg ut av egen bolig og oppholder seg andre steder, ved siden av 
standardiserte krav til utstyret. Universell utforming vil være sentralt for å sikre at alle 
brukere kan benytte systemene, for eksempel lydbasert informasjon som alternativ 
for målere.  

Universell utforming vil ikke være så relevant for utstyret som skal monteres av 
eksperter, men alarmer som skal utløses av bruker må være universelt utformet.  

4.4.2 Helseinformatikk 
Størrelsen og kompleksiteten for helseinformatikksystemene som er i bruk i dag, 
fører til at mange allmenne problemstillinger fra andre standardiseringskomiteer tas 
inn i helsesektoren. Problemstillingene er for eksempel knyttet til virksomhets-
arkitektur, sikkerhet, sosiale medier, nettskyanvendelser, åpen tjenestearkitektur og 
utlisensiering. En del av dette er også relevant for velferdsteknologi. Sentrale 
standarder er:  
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• NS-EN 1068 Helseinformatikk - Registrering av kodingssystemer 
Dette europeiske standardutkastet spesifiserer en prosedyre for registrering av 
kodesystemer som brukes i alle former for helseomsorg. Den spesifiserer 
også allokering av et unikt Helseomsorgs Kodeskjema Designator (HCD) til 
hvert registrerte kodingsskjema. En kodeverdi kan derfor gis en utvetydig 
betydning ved å assosiere den til en HCD. Metoden der en HCD og en 
kodeverdi assosieres er ikke definert i denne standarden. Denne 
assosieringen oppnås på enhver måte som er passene for bruken av 
syntaksen.  

 
• NS-EN 1614 Helseinformatikk - Presentasjon av bestemte typer egenskaper i 

laboratoriemedisin 
Denne europeiske standarden formidler en struktur til hjelp for representasjon 
for eksempel av systematiske termer eller kodingssystemer, for dedikerte 
typer eiendom, inklusive dedikerte former for kvantitet, i laboratoriemedisin. 
Strukturen for representasjon er ment å forenkle utvetydig kommunikasjon av 
meldinger som inneholder informasjon om egenskaper. 
 

• NS-EN 12251 Helseinformatikk - Sikker identifisering av brukere i 
helsesektoren - Sikkerhet ved autentisering med password: 
Denne europeiske standarden er laget for å forbedre autentisering av 
individuelle brukere av helsemessige IT-systemer, ved å styrke de 
automatiske autentiseringsprosedyrene som er assosiert med styring av 
brukeridentiteter og passord, uten å måtte benytte tilleggsmaskinvare. Denne 
europeiske standarden kan brukes til alle informasjonssystemer innenfor 
helsemiljøet som behandler eller lagrer sensitiv og identifiserbar 
helseinformasjon om personer, som bruker passord som eneste form for 
autentisering av bruker, dvs. bekrefter en brukers identitet.  

 
• NS-EN 12264 Helseinformatikk - Strukturkategorier for begrepssystemer 

Formålet med denne europeiske standarden er å etablere karakteristikker og 
samsvarsregler som trenges til syntetisk å beskrive, ved dens globale 
kategoristruktur (noen få semantiske kategorier på høyt nivå og deres 
organisering, i stedet for tusenvis av termer), organisering og innhold i et 
terminologisk system innen helse, for å støtte utveksling av meningsfulle 
helseinformasjon mellom alle terminologiske systemer, herunder nasjonale og 
internasjonale klassifiseringer eller kodingssystemer for helseomsorg, og 
bruker forskjellige nasjonale språk i Europa.  

 
• NS-EN 12435 Helseinformatikk - Beskrivelse av måleresultater i 

helsevitenskap 
Dette dokumentet er tenkt å brukes av aktører innenfor design, utvikling, 
anskaffelse, bruk og monitorering av helseomsorgsrelatert informasjon og 
informasjonssystemer. Den formidler en liste over måleenheter som skal 
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brukes for å gjengi verdier av målbare kvantiteter innenfor helsevitenskap. Det 
Internasjonale Enhetssystemet danner grunnlaget for denne EN. Enheter med 
deres assosierte typekvantitet er ordnet etter størrelse i Tabell 1,2 og 4 
(Paragraf 5) og i Annex A. Forskjellige kvantitetstyper kan passe til en gitt 
kombinasjon av komponenter og systemer. Ofte er de forskjellige kvantitetene 
konverterbare og eksempler på slik interkonverterbarhet er gitt i Anneks C. 
Tabeller for konverteringsfaktorer (Anneks A) er gitt for enheter i bruk i SI 
enheter eller deres flere slike.  
 

• NS-EN 14463 Helseinformatikk - Struktur for representasjon av innholdet i 
medisinske klassifikasjonssystemer – ClaML 
Hovedmålet med denne internasjonale standarden er å støtte sikker 
overføring av flertallet av hierarkiske helseklassifiseringssystemer mellom 
organisasjoner og uensartede programvareprodukter. Den skal tjene som 
kjernerepresentasjon som alle publikasjonsformer kan avledes fra. Standarden 
er derfor rik nok til unikt å kunne identifisere og beskrive strukturen og de 
relevante elementene i disse systemene. Standarden er ikke ment å foreskrive 
betydningen av strukturelle elementer i klassifiseringssystemer. Standarden er 
ikke ment å være et direkte format for utskrift eller gjennomsyn av innholdet i 
et klassifiseringssystem. Gjennomsyn og utskrift skal utledes av denne 
representasjonen ved behandling i ettertid.  

 
• NS-EN 14484 Helseinformatikk - Internasjonal overføring av personlig 

helseinformasjon som omfattes av EU-direktivet for databeskyttelse - 
Overordnet sikkerhetspolicy 
Denne standarden vil gi veiledning om hva slags metoder for databeskyttelse 
som bør benyttes av organisasjoner som er deltakere i internasjonale 
applikasjoner som omfatter overføring av identifiserbare data om personer på 
tvers av landegrenser, og som krever samsvar med EUs 
databeskyttelsesdirektiv.  

 
• NS-EN 14485:2003 Helseinformatikk - Veiledning i behandling av personlig 

helseinformasjon i internasjonale anvendelser som omfattes av EU-direktivet 
for databeskyttelse 
Denne standarden gir veiledning i databeskyttelse for de som er involvert i 
internasjonal informatikkapplikasjoner som omfatter overføring av personlige 
helsedata fra et EU-medlemsland til et ikke-medlemsland. Dens formål er å 
assistere i applikasjonen av EUs direktiv om databeskyttelse.  

 
• NS-EN 15521 Helseinformatikk - Struktur av kategorier for terminologier innen 

human anatomi 
Denne europeiske standarden definerer egenskapene som kreves for 
syntetisk å beskrive organisering og innhold av menneskelig anatomi i et 
terminologisk system. Den er rettet primært mot bruk med computerbaserte 
applikasjoner slik som kliniske elektroniske helsedata, beslutningsstøtte og 
forskjellige biomedisinske forskningsformål.  
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• NS-EN ISO 11073-10418 Helseinformatikk - Kommunikasjon med personlig 

helseutstyr - Del 10418: Instrumentspesifikasjon - INR-monitor (International 
Normalized Ratio) 
Denne standarden har som formål å etablere en normativ definisjon av 
kommunikasjon mellom personlig telehelse Internasjonal Normalisert Rate 
(INR) innretninger (agenter) og styringsinnretninger (for eksempel 
mobiltelefoner, personlige Computere, personlige helseapplikatorer, set-top 
bokser) på en måte som muliggjør plug-and-play interoperabilitet. Den 
benytter arbeid foretatt i andre ISO/IEEE 11073 standarder inklusive 
eksisterende terminologi, informasjonsprofiler, applikasjonsprofilstandarder og 
transportstandarder. Den spesifiserer bruken av spesifikke termkoder, 
formater og adferd i telehelseomgivelser som begrenser valgmuligheten i 
baserammer til fordel for interoperabilitet. Denne standarden definerer en 
felles funksjonalitetskjerne av personlig fysisk aktivitetsmonitorering.  
 

• NS-EN ISO 11073-10471 Helseinformatikk - Kommunikasjon med personlig 
helseutstyr - Del 10471: Instrumentspesifikasjon - Aktivitetskonsentrator for et 
selvstendig liv (ISO/IEEE 11073-10471:2010) 
Denne standarden etablerer en normativ definisjon av kommunikasjonen 
mellom selvstendig liv verktøy og styringsansvarlige (for eksempel 
mobiltelefoner, PCer, personlige helseapplikasjoner og annen maskinvare) på 
en måte som tillater plug-and-play mellom de ulike typer maskinvare.   

 
• NS-EN ISO 11073-20601 Helseinformatikk - Kommunikasjon med personlig 

helseutstyr - Del 20601: Anvendelsesprotokoll - Optimert utvekslingsprotokoll 
(ISO/IEEE 11073-20601:2010) 
Denne standarden definerer et felles rammeverk for en abstrakt modell for 
personlige helsedata som er tilgjengelig i transportuavhengige 
overføringssyntakser som kreves for å etablere logiske forbindelser mellom 
systemer og gi presentasjonskapabilitet.  

 
• NS-EN ISO 12052 Helseinformatikk - Digital behandling av og kommunikasjon 

med medisinske bilder (DICOM) inkludert informasjonssystemintegrasjon og 
databehandling 
Innenfor feltet helseinformatikk tar ISO 12052:2006 opp utveksling av digitale 
bilder, og informasjon relatert til produksjon og styring av disse bildene, 
mellom både medisinsk bildeutstyr og systemer som har å gjøre med styring 
med og kommunikasjon av denne informasjonen. ISO 12052:2006 skal 
forenkle interoperabilitet av medisinsk bildeutstyr og informasjonssystemer 
ved å spesifisere: et sett av protokoller som skal følges ved systemer som 
samsvarer med denne internasjonale standarden. Syntaksen og semantikken i 
kommandoer og assosierte informasjonsdatamodeller som sikrer effektiv 
kommunikasjon mellom implementeringer av denne internasjonale 
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standarden; informasjon som skal gis med implementering der samsvar med 
denne internasjonale standarden påberopes.  

 
• NS-EN ISO 12967-1 Helseinformatikk - Tjenestearkitektur - Del 1: 

Organisasjonsperspektiv 
Denne delen av ISO 12967 gir veiledning i beskrivelse, planlegging og 
utvikling av nye systemer, samt integrasjon av eksisterende 
informasjonssystemer, både innen en virksomhet og på tvers av ulike 
helseomsorgsorganisasjoner, gjennom en arkitektur som integrerer felles data 
og driftsmessig logikk i et spesifikt arkitektonisk lag (for eksempel 
middleware), forskjellig fra individuelle applikasjoner og tilgjengelige gjennom 
hele informasjonssystemer gjennom tjenester. Denne delen av ISO 12967 er 
også uavhengig av, og innebærer hverken implisitt eller eksplisitt noen 
spesielle tekniske løsninger eller produkter for at den skal anvendes.  

 
• NS-EN ISO 12967-2 Helseinformatikk - Tjenestearkitektur - Del 2: 

Informasjonsperspektiv 
Denne delen av ISO 12967 spesifiserer de grunnleggende egenskaper av 
informasjonsmodellen som skal implementeres av et spesifikt arkitektonisk lag 
(for eksempel middleware) i informasjonssystemet som skal formidle en 
enhetlig og integrert lagring av felles virksomhetsdata og støtte de 
grunnleggende driftsmessige prosessene i helseomsorgsorganisasjonene som 
definert i ISO 12967-1. Denne informasjonsmodellen er spesifisert uten noen 
eksplisitt eller implisitt forutsetning om fysiske teknologier, verktøy eller 
løsninger som må brukes for at den skal bli fysisk implementert i forskjellige 
målscenarier. Spesifikasjonen er imidlertid tilstrekkelig formell, fullstendig og 
utvetydig til at den gjør aktørene i stand til å utvikle en effektiv design av 
systemet i de spesifikke teknologiske rammer som velges for den fysiske 
implementeringen.  

 
• NS-EN ISO 12967-3 Helseinformatikk - Tjenestearkitektur - Del 3: 

Dataperspektiv 
HISA spesifiserer grunnleggende krav til «informasjonsinfrastruktur» og 
helseomsorgsspesifikke middleware tjenester. Denne delen av ISO 12967 
spesifiserer de grunnleggende karakteristikker ved den numeriske modellen 
som skal implementeres ved et spesifikt arkitektonisk lag av informasjons-
systemet (for eksempel middleware) for å gi et sammenhengende og integrert 
grensesnitt mot den felles virksomhetsinformasjonen og støtte de 
grunnleggende driftsprosessene i helseomsorgsorganisasjonen, som definert i 
ISO 12967-1. Denne informasjonsmodellen er spesifisert uten noen eksplisitt 
eller implisitt forutsetning om fysiske teknologier, verktøy eller løsninger som 
må brukes for at den skal bli fysisk implementert i forskjellige målscenarier. 
Spesifikasjonen er imidlertid tilstrekkelig formell, fullstendig og utvetydig til at 
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den gjør aktørene i stand til å utvikle en effektiv design av systemet i de 
spesifikke teknologiske rammer som velges for den fysiske implementeringen.  

 
• NS-EN ISO 13606-1 Helseinformatikk - Kommunikasjon av elektronisk 

pasientjournal - Del 1: Referansemodell 
ISO 13606-1:2008 Spesifiserer kommunikasjonen av deler eller hele det 
elektroniske helseregisteret (EHR) i en enkelt identifisert omsorgssubjekt 
mellom EHR-systemer eller mellom EHR-systemer og et sentralisert EHT-
datalager. Den kan også brukes til EHR-kommunikasjon mellom et EHR-
system eller lager og kliniske applikasjoner eller middleware komponenter (slik 
som vedtaksstøttekomponenter) som må ha tilgang til eller formidle EHR-data, 
eller som representasjon av EHR-data innenfor et fordelt (føderert) 
datasystem. ISO 13606-1:2008 vil hovedsakelig bli brukt til å støtte direkte 
omsorg gitt til identifiserbare individer, eller til å støtte 
befolkningsmonitoreringssystemer som sykdomsregistre og offentlig 
helsekontroll. Bruk av helsedata for andre formål som undervisning, klinisk 
gjennomgang, administrasjon og rapportering, tjenestestyring, forskning og 
epidemiologi, som ofte krever anonymisering eller aggregering av individuelle 
data, er ikke tema for ISO 13606-1:2008, men slike sekundære brukere kan 
også ha nytte av dette dokumentet.   

 
• CEN/TS 14796 Helseinformatikk – Datatyper 

Denne tekniske spesifikasjonen definerer abstrakte datatyper for bruk i 
formidling av helserelatert informasjon og for andre helseinformatikkformål.  

 
• CEN/TS 15699 Helseinformatikk - Ressurser for klinisk kunnskap – Metadata 

Denne tekniske spesifikasjonen beskriver et antall metadata elementer som 
beskriver dokumenter som inneholder medisinsk kunnskap, primært digitale 
dokumenter som formidles som nettressurser, tilgjengelige fra databaser eller 
via overføring av filer, men kan anvendes også på papirdokumenter, for 
eksempel i medisinsk litteratur. Metadata skal: støtte utvetydig og 
internasjonal forståelse av viktige aspekter for å beskrive et dokument, f.eks. 
formål, utgiver, tilsiktet målgruppe, juridisk status og vitenskapelig bakgrunn; 
være anvendbart for forskjellige typer digitale dokumenter, f.eks. anbefalinger 
bygget på konsensus i en ekspertgruppe, regulering av en offentlig myndighet, 
kliniske prøveprotokoller fra et farmasøytisk firma, vitenskapelig manuskript fra 
en forskergruppe, råd til pasienter med en spesifikk sykdom, oversiktsartikkel; 
være mulig å presentere til menneskelige lesere inklusive helseeksperter så 
vel som borgere/pasienter, være potensielt anvendbar for automatisk 
behandling f.eks. til støtte for søkemotorer for å begrense treff til dokumenter 
av en bestemt type eller kvalitetsnivå. Metadata som her er beskrevet er ikke 
ment å: beskrive dokumenter om enkeltpasienter, slik som medisinske 
journaler; beskrive detaljer om det medisinske innholdet i dokumentet (men 
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man kan gi noe informasjon om innholdet gjennom stikkord eller koder); 
beskrive kriteriene for kvaliteten av dokumentets innhold.  

 
I denne gruppen standarder vil universell utforming være relevant der det er et 
brukergrensesnitt mellom teknologi og sluttbruker.  

4.4.3 Medisinsk utstyr  
Dette området er relevant i den grad utstyret brukes av pasienten selv. Noen 
relevante standarder er:  
 

• NS-EN ISO 14971 Medisinsk utstyr - Bruk av risikostyring for medisinsk utstyr 
For omtale, se avsnittet Tekniske systemer for overvåking av helsetilstand. 
 

• NS-EN ISO 15197 In vitro-diagnostiske prøvingssystemer - Krav til systemer 
for egenovervåking av blodsukker ved håndtering av diabetes mellitus 
For omtale, se avsnittet Tekniske systemer for overvåking av helsetilstand. 
 

4.5 Andre standarder relevant for velferdsteknologi og tekniske 
løsninger 

4.5.1 Relevante standarder for omsorgstjenester 
• NS 8435 Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig 

assistanse (BPA) 
Denne standarden regulerer forholdet mellom kommunen som oppdragsgiver 
og leverandøren i de tilfeller hvor kommunen, i samråd med den som har et 
vedtak om tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA), 
har valgt at leverandøren skal være kontraktspart. Denne kontrakten 
innskrenker ikke kommunens ansvar for at den som har et tjenestebehov, skal 
få en forsvarlig tjeneste. Formålet med kontrakten er å legge grunnlaget for 
forutsigbarhet, fleksibilitet og frihet for den som får tjenesten. Kontrakten skal 
videre fordele ansvar mellom partene og skape administrative forutsetninger 
for et godt samarbeid. Målsettingen med ordningen om brukerstyrt personlig 
assistanse, er at den som har et tjenestebehov, skal få et så selvstendig liv 
som mulig. Brukerstyringen vil være et middel til å bidra til bedre 
ressursutnyttelse, fleksibilitet og kvalitetssikring. 

 
• prNS 8437 Alminnelige kontraktsbestemmelser for helsetjenester og 

assistanse i hjemmet 
Denne standardkontrakten med tilhørende blanketter skal omfatte 
hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester.  

 
• NS 11030 Universell utforming - Likeverdig tilgang til tjenester og krav til 

personlig tjenesteutøvelse 
Denne standarden angir krav til hvordan tjenester skal utformes for å sikre 
likeverdig tilgang til dem. Standarden omfatter publikumsrettet 
tjenesteutøvelse der det kreves universelt utformede løsninger for de fysiske 
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rammene rundt tjenesteutøvelsen, inkludert informasjons- og 
kommunikasjonsstiltak og personlig service, for å sikre alle en likeverdig 
tilgang til tjenester. Standarden omfatter også rutiner og prosesser for å sikre 
at tjenestene er tilgjengelige og brukbare for alle. Tiltaksområdene omfatter 
ikke personlige hjelpemidler, bortsett fra grensesnittet mot disse samt 
hjelpemidler som utgjør en del av tjenesten, for eksempel teleslynge, rullestol 
på flyplass, personlig assistanse med mer. 
 

• NS-EN ISO 9000 Systemer for kvalitetsstyring – Grunntrekk og terminologi 
Denne standarden beskriver grunntrekkene ved systemer for kvalitetsstyring, 
som er emnet for ISO 9000-familien, og definerer beslektede termer. Denne 
standarden er anvendelig for: a) organisasjoner som søker fordel gjennom å 
iverksette et system for kvalitetsstyring; b) organisasjoner som søker sikkerhet 
fra sine leverandører om at deres produktkrav vil bli tilfredsstilt; c) brukere av 
produktene; d) de som er opptatt av gjensidig forståelse av terminologien som 
anvendes for kvalitetsstyring (f.eks. leverandører, kunder, lovgivere); e) de 
som internt eller eksternt i forhold til organisasjonen bedømmer systemet for 
kvalitets-styring eller reviderer det for samsvar med kravene i NS-EN ISO 
9001 (f.eks. revisorer, lovgivere, sertifiserings-/registreringsorganer); f) de som 
internt eller eksternt i forhold til organisasjonen gir råd eller opplæring om 
hvilket system for kvalitetsstyring som er hensiktsmessig for organisasjonen; 
g) de som utvikler beslektede standarder. 
 

• NS-ISO 10004 Kvalitetsstyring - Kundetilfredshet - Retningslinjer for 
overvåking og måling 
Denne standarden gir veiledning i å definere og implementere prosesser for å 
overvåke og måle kundetilfredshet. Den er ment for bruk av organisasjoner 
uansett typer, størrelser eller type produkter de tilbyr.  
 

• CEN/TS 16118 Omsorgsboliger - Krav til tjenester som gis til eldre mennesker 
i omsorgsboliger 
Denne tekniske spesifikasjonen er relevant for alle som administrerer 
omsorgsboliger uansett eiendomsform eller hvorvidt det dreier seg om offentlig 
eller privat finansiering. Hovedmålet er å bedre og opprettholde standarder for 
tjenester knyttet til omsorgsboliger, ikke utforming eller spesifikasjon 
vedrørende bygningene selv. Denne tekniske spesifikasjonen retter seg 
hovedsakelig mot nybygde omsorgsboliger, men tjenesteyter kan også velge å 
benytte den på eldre boliger der forholdene tillater det. Denne tekniske 
spesifikasjonen er kun relevant for omsorgsboliger og fasiliteter for eldre som 
bor i slike boliger og er ikke relevant for tjenester i sykehjem.   
 

I tillegg er det utarbeidet veiledninger til bruk for de som skal utarbeide standarder:  
 

• SN-ISO/IEC Guide 76 Utarbeidelse av standarder for tjenester – Anbefalinger 
for å ta hensyn til forbrukerspørsmål 
Denne veiledningen gir generell veiledning om forhold som skal vurderes for 
tjenestestandarder. På grunnlag av denne veiledningen kan det utarbeides 
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detaljerte standarder for enhver tjeneste. Denne guiden inneholder en 
sjekkliste (se punkt 9) som kan brukes av forbrukerrepresentanter og andre 
som deltar i standardiseringsprosessen. Sjekklisten gjør det mulig å ta hensyn 
til alle forhold som har betydning for forbrukerne, inklusive behov hos barn, 
eldre, personer med funksjonshemninger og med ulik etnisk og kulturell 
bakgrunn. Denne guiden er relevant for hele tjenestespekteret, uavhengig av 
om en formell kontrakt er inngått eller en innkjøpspris er betalt. I tillegg er den 
relevant for offentlige eller veldedige tjenester der en forbruker, en bruker eller 
en deltaker er involvert, men der det ikke nødvendigvis dreier seg om et kjøp, 
for eksempel tjenester innenfor utdanning, helse og omsorg. 

 
• CEN Guide 15 Guidance document for the development of service standards  

Denne veiledningen gir en metodologi for å utvikle generiske eller 
sektorspesifikke standarder på området tjenester, og ta hensyn til behovene 
og kravene til interessenter, herunder kundene. Veiledningen er designet for å 
støtte alle de som er interessert i eller involvert i utvikling av standarder på 
tjenesteområdet, enten det er i offentlig eller privat sektor, privat virksomhet til 
privat virksomhet, privat til offentlig virksomhet, privat virksomhet til kunde eller 
offentlig virksomhet til kunde, uavhengig av sektor/undersektor. Veiledningen 
tar også opp grensesnittet mellom tjenestestandarder og styringssystemer 
eller juridiske krav, samt andre relevante aspekter.  

 
• SS 872500 Kvalitet i omsorg, service, behandling og rehabilitering for eldre 

med omfattende behov i ordinære og spesialboliger 
 Denne svenske standarden tar opp krav til omsorgstjenester overfor eldre 
med omfattende behov for bistand, rehabilitering, bomiljø, tilgjengelighet, 
hygiene og hjelpemidler, samt krav til organisering i omsorgstjenester. Den 
omfatter både tjenester i egne boliger og på institusjoner.  
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5 Status og behov på området velferdsteknologi og universell 
utforming 

I forbindelse med utarbeidelsen av rapporten ble det, ved siden av gjennomgang av 
sekundærkilder, foretatt en begrenset intervjurunde for å få et inntrykk av bl.a. noen 
kommunersvi oppfattelse av status og behov når det gjelder velferdsteknologi og 
universell utforming. Det følgende er representative svar på spørsmålene som ble 
stilt, som er gjengitt i Vedlegg 1 Spørsmål til intervju med fagpersoner. 

5.1 Utfordringer kommunene møter når det gjelder velferdsteknologi 
Svarene grupperes tematisk. 

Universell utforming 

• Brukergrensesnittet, dvs. funksjonaliteten - på utstyret er ofte en utfordring. Et 
eksempel er brytere, som ikke har noen form for universell utforming eller 
standardisert symbolbruk, utforming eller funksjonalitet (skal man trykke eller 
vri på bryteren?).  

• I en bolig er det mange typer brytere – elektrobrytere, termostatbrytere osv., 
eventuelt hev/senk funksjonalitet som har andre typer brytere.  

Kompetanse 

• Det er en utfordring at kompetansenivået varierer meget – mange ansatte er 
ikke opplært i bruk av teknologi. 
 

• Velferdsteknologi stiller nye krav til kommunene – de må finne en basis for 
grupper der kompetanse kan utvikles.  
 

• Det mangler innkjøperkompetanse i kommunene. Kommunene går derfor 
sammen for å få bedre kontroll, for eksempel når det gjelder anskaffelse av IT 
utstyr.  

Leverandører og kommunene 

• Innovasjon i kommunene er ofte leverandørstyrt.  

Finansiering 

• Finansiering av velferdsteknologi er ikke avklart: 
o Hvilken rolle har NAV hjelpemiddelsentralen, behandlingshjelpemidler, 

Husbanken, kommunen, borgeren selv, satser for fastlege? 

Planmessig tilnærming 

• Kommunene mangler et program for velferdsteknologi. Helsedirektoratet 
utarbeider veiledninger men disse gir ikke klare rammer og veiledning om 
hvordan velferdsteknologi i praksis skal gjennomføres.  
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• Det er viktig med piloter for å teste ut nye løsninger.  
 

• Kommunene har ikke organisert seg for å anskaffe storskala. 
o Økt bruk av velferdsteknologi krever tjenesteinnovasjonen– endring av 

måten vi jobber på. 
o Behov for etablering av responssenter (alarmsentraler). 

Tekniske utfordringer 

• Integrasjon: 
o Utfordrende å få integrasjon med kommunens EPJ system.  

 
• Fokuset har foreløpig vært mye på trygghetsalarm og nå etter hvert også 

telemedisin.  
o Men kommunene har også behov for å «digitalisere» sykehjemmene.  

Standardisering 

• Standardisering innenfor universell utforming er den største utfordringen, 
hvordan skal signaler sendes og mottas, for eksempel.  
 

• Det mangler en enhetlig symbolbruk for digitale medier. Eksempel: Håndtere 
alarmsignaler, dette kan foretas via tekst men også symboler. Elektroniske 
symboler kan nå også brukes i boliger. 
 

• Manglende standarder, men vet at dette jobbes med. 
o Få produkter som leverer innenfor Continua-rammeverket foreløpig. 

5.2 Kan standarder bidra til løse utfordringene? 
• Ja, med standarder ville det være enklere å anskaffe løsninger, som kan 

bygge på disse.  
 

• Ja, men også på elektroniske løsninger. Standarder på fysiske brytere og 
grensesnittet med brukerne er eksempel på området der det er behov for 
standardisering. Dette gjelder også på det digitale område. 
 

• En god standard kan forenkle anskaffelser og bidra til økt utvikling.  
 

• Gode standarder vil gjøre innkjøp enklere og redusere kostnader. Bruk av 
standarder vil forsterke utviklingen av teknologiske løsninger som gjør at 
enhetsprisen vil gå ned. Slik det er i dag koster det alt for mye.  
 

• Ja, tror standarder kan bidra til å løse noen av utfordringene. 
 

• De kan bidra til å skape et marked, og de kan bidra til å kommuner «tørr» å 
investere. Nå er det en litt avvente situasjon i markedet. Når standardene blir 
vedtatt og produkter kommer, så vil nok kommunene investere. 
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• Det er viktig med standardisering og sterke føringer fra regjeringen/ 

departementet. 
 

5.3 Erfaringer knyttet til standardisering  
• Det er viktig med bredt sammensatte standardiseringskomiteer. Spesielt er det 

viktig å involvere kommuner og leverandører.  
 

• Har deltatt som kommunal representant. Det har vært svært interessant og 
samtidig viktig å bidra med erfaring og innspill fra kommunalt perspektiv.  
 

• Helsedirektoratet har gjennomført en åpen prosess med referansegruppe-
møter og åpne informasjonsmøter. Dette har vært svært nyttig i arbeidet med 
å peke på standarder og ikke minst arbeidet med å utarbeide en IKTarkitektur 
for velferdsteknologi. Dialogen med interessentene har vært en suksess-
faktor. Samtidig har det vært en suksess-faktor at Helsedirektoratet har hatt 
fremdrift i arbeidet.  
 

• Har deltatt som representant fra kommune i Standard Norges speilkomité 
knyttet til CEN-arbeidet for standardisering av digital trygghetsalarm. 
Koblingen mellom deltagelsen i SAVE og den norske speilkomiteen har vært 
nyttig. 
 

• Det er viktig å ta utgangspunkt i norske behov og forsøke å spille de inn 
gjennom norsk speilkomiteen. 
 

• Det er viktig å involvere de rette interessentene, f.eks. leverandører, og se på i 
hvilken grad disse kan involveres. Jo tidligere involvering, desto raskere kan 
man komme frem til en standard.  

5.4 Erfaringer med universell utforming og velferdsteknologi 
• Har vært gjennom en lang runde med leverandører, nye rammer og kontrakter 

mot leverandører. Difi har laget underlag som brukes.  
 

• Det er viktig med god oppløsning på skjerm og brukervennlighet.  
 

• Universell utforming står høyt på dagsorden når det gjelder implementering. 
Fremtidige rammer skal fronte universell utforming.  
 

• Det er ikke lett å bruke teknologien i dag. Vi har i kommunen sett på fysisk 
bruk, for eksempel av mobil trygghetsalarm, fjernkontroller osv. Disse har i dag 
mange brukergrensesnitt som ikke tar hensyn til brukernes funksjonsevne. 
Hvor mye kraft skal f.eks. kreves for å trykke på en alarmknapp? Vi har 
eksempler på at eldre ikke kunne trykke på alarmknappen fordi det trengtes 
mer kraft enn de hadde. Her burde for eksempel norsk standard for krav til 
kraft for å betjene trykknapper på selvbetjeningsautomater kunne brukes.  
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• Et eksempel er mobil trygghetsalarm. Hva slags symboler angir dekning (det 
mangler standardiserte symboler), signalstyrke osv.? Mht. GPS funksjonen – 
har alarmen aktiv GPS-sporing?  
 

5.5 I hvilken grad tilpasser man løsninger ut fra den enkelte brukers 
behov?  

• Alle kommunene er pålagt å kartlegge pasientenes behov, men grunnet 
begrenset kompetanse, har det ført til at leverandører har utnyttet dette til mer 
salg.  
 

• Evaluering av pasientene har vært utført av leverandørene, dette er nå endret 
slik at nesten alle kommunene gjør dette selv, med støtte fra leverandørene.  
Kompetansen i kommunene blir bedre underveis.  
 

• Vi har pågående utprøvingsprosjekt både innen telemedisin og varslings- og 
lokaliseringsteknologi. Utprøving er nettopp også svært viktig for å kunne 
tilpasse løsningene fra den enkeltes behov. Vi har bevist anskaffet flere 
løsninger for å kunne bruke de løsninger som passer den enkelte best. Innen 
telemedisin har brukerne deltatt som test-panel og bidratt til å utvikle og 
justere løsningene. 
 

• Vi har benyttet Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede i dialog med 
utviklingen av velferdsteknologi.  
 

• Vi er nå blant annet inne i en anskaffelsesprosess rundt nytt varslingsanlegg 
for sykehjem. Her har vi gjennomført WS med fokus på behovskartlegging, 
men vi var ikke fornøyd med bruker og pårørende involveringen, og vil dermed 
fortsette den prosessen etter sommeren.  
 

• I svært liten grad. Leverandørene har tatt tak i «trygge spor»-prosess for å 
forbedre funksjonalitet og universell utforming. Det behøves dialog mellom 
bestiller- og leverandørsiden. I dag utvikles ny teknologi i «et mørkt rom». 
Noen har tett dialog under utviklingen av produkter. Det vil vi se mer av når 
markedet utvikler seg.  
 

• Det nye er tjenester og behov for funksjonalitet. Hvilke tjenester kan knyttes til 
bestemte teknologier? Tjenester deles i flere nivåer: basis trygghet, deretter 
mobil trygghet, elektronisk tilgang til bolig, digital dialog (med helse- og 
velferdstjenester osv.). 
 

• Et spørsmål er om man kan knytte tjenester med formål helsehjelp til 
egenfinansiering. Etter kommunens mening kan man ikke det når tjenesten er 
helserelatert, men man kan yte helsehjelp via velferdsteknologi. Digitalt tilsyn 
vil tilsvare helsehjelp.  
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• Tjenester i forbindelse med brannvarsling gjelder f.eks. assistert rømming for 
demente (brannvesenet har ekstra mannskap til dette), alarmer (sengealarm, 
bevegelsessensor), vandrealarm (bruker står opp av sengen og går ut av 
inngangsdør om natten), og medisinske sensorer (basispakke for medisinsk 
oppfølging, med tilpasning).  
 

• Knytte tjenestene til et formål er viktig.  
 

• Overvåking krever vedtak etter korrekt lovparagraf.  

5.6 Status og behov i forhold til bruk av IKT-løsninger i boliger 
Respondentene ga ikke direkte svar på dette, se delsvar under de andre punktene.  

5.7 Erfaringer med hvordan krav til bruk av velferdsteknologi i boliger  
• I dag er det utfordringer med tilgang på nett. Det arbeides med utrulling av 

automatiserte strømmålere.  
 

• Det er behov for enklere plug & play-funksjoner og automatiske målere kan 
også inkludere en HUB hvor alle velferdsteknologiløsninger kan plugges inn 
og enkelt tas i bruk. Alle krav til universell utforming vil derfor kunne rulles ut 
raskere og til en lavere pris. Likeverdig tilgang vil kunne sikres gitt at en slik 
automatisk måler installeres i alle hjem, nye og brukte boliger. Dette kan være 
med sikre lik mulighet for tjenester, en lokal HUB som gir tilkoblingspunkt. 
Lyse Smart er innovative på dette området.  
 

• Dersom portalen er på plass i boligen, vil alle forutsetninger for styrket bruk av 
velferdsteknologi løfte universell utforming på bred basis.  
 

• I gamle hus er det lite stikkontakter, som også begrenser utrulling av 
velferdsteknologi og styrket tilbud av universelt utformede løsninger.  
 

• Byggteknisk forskrift (TEK 10) er et eksempel på at standarder på 
bygningsområdet ikke fungerer dersom de ikke kommer inn i kommunens 
byggehåndbok. Kommunen kan for eksempel ha bygget et sykehjem, der 
standardene for belysning er for dårlig i forhold til lokale føringer og krav. Det 
trenges et eget kapittel i byggehåndboken der de lokale kravene kommer 
tydelig frem. TEK 10 med tilhørende standard er ikke tydelig nok i seg selv; 
det mangler konkrete krav. 
 

• Det er viktig å skille mellom institusjoner og boliger selv om de samme 
standarder legges til grunn. Dette gjelder bl.a. detaljnivå.  

5.8 Hva mangler/hva blir viktig fremover? 
• Det er viktig at det kommer på plass nasjonale rammer og at kommunene kan 

utvikle løsninger lokalt.  
 

• Det er klare mangler i leverandør-markedet med mange små tilbydere av 
velferdsteknologi. Det er nødvendig med flere store leverandører som går inn i 
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kommunemarkedet, f.eks. Apple og Samsung. I dag er det for dyre løsninger, 
og det er viktig at de store kommersielle aktørene får opp volum som igjen gir 
lavere pris for bredere tilbud av velferdsteknologi.  
 

• Finansiering av velferdsteknologi blir viktig fremover. 
 

• Det vil bli viktig å se på kvalitetsindikatorer. Standarder vil redusere 
proprietære løsninger, men standarder vil ikke si noe om kvaliteten på 
målingene osv. Dersom noen av standardene som pekes på vil være relevant 
for byggebransjen, så bør de inn i Byggforsk og evt. teknisk forskrift.  
 

• Det pågående arbeidet med standarder og arkitektur er godt i gang, men det 
er viktig å se på både trygghetsalarm, telemedisin og «digitale sykehjem».  
 

• Få frem gode, konkrete krav til universell utforming av kommunale boliger. 
Dette vil være førende for private utbyggere når det bl.a. gjelder fysiske 
utfordringer til boliger.  
 

5.9 Oppsummering – behov på området universell utforming og 
velferdsteknologi 

Gjennomgang av kilder og intervjuene foretatt i forbindelse med rapporten viser at 
det er en positiv holdning til standardisering for å sikre forutsigbare løsninger på 
nasjonalt nivå, herunder behov for universell utforming. Et viktig poeng er å knytte 
standarder til lokale plandokumenter for å sikre god funksjonalitet. Ved siden av 
behovet for standardiserte løsninger pekes også på behov for bedre 
kvalitetsindikatorer. 

Blant andre utfordringer som fremheves er:  

• vektlegging på universell utforming av tekniske løsninger 
• finansiering 
• opplæring av personell i bruk av løsningenevii 
• bedre kunnskaper i kommunene om produkter 
• bedre dialog mellom bestillere og leverandører for å sikre at produkter møter 

behov 
• behov for billigere løsninger gjennom større volum 
• forskjellige tekniske utfordringer  

Basert på funnene vil rapporten i kapittel 8 Anbefalinger foreslå konkrete tiltak i form 
av standardisering for å bidra til de ovenfor nevnte utfordringene når det gjelder 
universell utforming og velferdsteknologi.  
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6 Problemstillinger knyttet til personvern og velferdsteknologi 
Hva er status og behov i forhold til bruk av IKT løsninger i boliger, herunder 
elementer som bilde- og taleoverføring, kommunikasjonsløsninger, sporings- og 
posisjoneringsløsninger, alarmer og detektorer osv., med henblikk på standardisering 
for universell utforming? Det er viktig å merke seg at teknologien ikke bare skal 
anskaffes for, og benyttes av, eldre, men også personer med nedsatt funksjonsevne i 
alle alderskategorier – ved siden av alle andre beboere som ønsker å skaffe seg og 
benytte slik teknologi. Tilpasning og bruk av teknologiske løsninger vil derfor i 
fremtiden være et viktig element å ta hensyn til ved utbygging og ombygging av 
boliger.  

I det følgende gjennomgås ulike utfordringer knyttet til innføring av tekniske 
løsninger. Fremstillingen er systematisert etter kategorier av velferdsteknologi.  

• Status i forhold til bruk av IKT-løsninger i boliger, bilder, taleoverføring, 
kommunikasjonsløsninger, sporing (GPS) alarmer og detektorer 

• Behov – kort og lang sikt  

Ved behandling av revidert nasjonalbudsjett 2013 vedtok Stortinget en nasjonal 
satsing på velferdsteknologi – nasjonalt velferdsteknologiprogram. Vedtaket følger 
Stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg.  

Begrepet velferdsteknologi er relativt nytt og beskriver tekniske løsninger som 
benyttes av enkeltindivider. Velferdsteknologiprogrammet er opprettet av 
Helsedirektoratet og omhandler:   

• Bruken av teknologi som er trygghetsskapende og bidrar til at mennesker kan 
føle trygghet og kan bo lenger i egen bolig. Løsningene skal bidra til sosial 
deltakelse og motvirke ensomhet. 

• Bruken av teknologi som muliggjør bedre kontroll og oppføling av egen helse. I 
dette inngår løsninger til personer med kronisk sykdom/lidelser, personer med 
behov for rehabilitering/opptrening og vedlikehold av mobilitet, løsninger for 
barn/unge med helsemessige utfordringer mv. 

Norge utfordres gjennom et økende antall eldre som stiller helt nye krav til blant 
annet omsorgstjenester. I tillegg regnes det med at rundt 20 % av befolkningen har 
funksjonsnedsettelser, og vil ha samme behov for universell utforming og tilpasning 
av teknologiske løsninger, i forbindelse med boliger. Tilrettelegging for slike 
løsninger, og likeverdig tilgang på produkter og tjenester i samfunnet vil derfor være 
en utfordring, både for leverandør- og bestillersiden.  

Kommuner og helseinstitusjoner vil i tiden framover ha betydelige behov for å 
oppgradere eldre tekniske løsninger innenfor velferdsteknologi, for å møte et stadig 
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økende antall eldres krav til sikkerhet og velferd. Det er derfor i regi av flere 
kommuner og forskningsmiljøer startet opp en rekke pilot-prosjekter, der ulike typer 
velferdsteknologi er under utprøving. Teknologien eksisterer i dag, og det pågår en 
stadig utvikling, men standardiserte løsninger er nødvendig for å sikre 
interoperabilitet mellom løsningene, forutsigbarhet og trygghet for brukerne og gode 
verktøy for myndighetene.  

6.1 Utfordringer ved innføring av ny velferdsteknologi 
Fremtidige krav til bruk av velferdsteknologiske tjenester utfordrer personvernet og 
informasjonssikkerheten. Det arbeides på bred front nasjonalt med å forme regler, 
forskrifter og lover som understøtter utviklingen. Det arbeides også med å involvere 
leverandør-siden. Leverandørene av tekniske løsninger skal hensynta lover, 
forskrifter og krav til universell utforming, samt ivareta personvernet. Innkjøperne av 
disse løsningene og tjenestene bør stillekrav om dette i sine innkjøpskontrakter.  

Man kjenner noen av utfordringene som følger av utvidet bruk av velferdsteknologi, 
og det er viktig å fokusere på å finne løsninger på disse: 

• Overvåking av internettbrukere for å kartlegge mønstre som så kan brukes i 
direkte salg og markedsføring overfor brukergruppene 

• Hindre uønsket kontroll (overvåking) gjennom velferdsteknologi  
• Avklare tidlig hvilken informasjon som er kritisk for sikkerheten og velferden til 

den enkelte. (unngå å samle inn unødig informasjon) 
• Avklare ansvarslinjer der det er mange aktører involvert 
• Avklare behov for teknologiske løsninger og sikre at bruker er tilstrekkelig 

informert om hva det samtykkes til  
• Sikre bruken av teknologien, uavhengig av sted, institusjon eller om enheten 

er festet på bruker(GPS). 
 

6.2 Valg av hjelpemiddel 
Begrepet hjelpemidler er omfattende og vil bli mer komplekst i takt med utviklingen av 
nye velferdstekniske løsninger. Generelt benyttes begrepet i forbindelse med dagens 
teknologier med referanse til all slags utstyr, både elektronisk og ikke elektronisk, 
som f.eks. datamaskiner og terminaler, telenett, sammenkoblingsnett, programvare, 
prosedyrer mv.  

Ansvaret for utvelgelse av hjelpemidler og oppgaver knyttet til dette påhviler 
databehandlingsansvarlig i den enkelte virksomhet. Den enkelte bruker skal 
kartlegges og valg av hjelpemiddel skal samsvare med det som skal oppnås med 
bruk av hjelpemiddelet. Det enkelte hjelpemiddel må avstemmes med hvilke 
personopplysninger som kan behandles. Valg og bruk av hjelpemidler må 
avstemmes med det overordnede formålet og hva det skal benyttes til. 
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6.3 Bedre livskvalitet 
Det er et mål at tekniske løsninger skal bidra til økt selvhjulpenhet, sikre 
medbestemmelse og bedre livskvalitet. Velferdsteknologi kan være enkeltprodukter 
som brukeren selv håndterer, uten bistand, eller mer komplekse løsninger med 
automatiske alarmfunksjoner. Når en hendelse inntreffer, aktivert av bruker eller 
sensorer, videresendes dette til alarmsentralen, som videresender til riktig 
nødsentral. 

6.4 Oversikt over behandlinger av helse- og personopplysninger 
Virksomheter skal ha oversikt over hvilke behandlinger av helse- og 
personopplysninger som skjer i virksomheten. Det kan og bør utarbeides tabeller 
med oversikt over behandlinger. Slike oversikter bør inneholde følgende informasjon: 

• Formålene med behandlingen (overordnet, for eksempel: timeliste, regnskap, 
diagnostikk, helsehjelp, plikt til å føre journal mv.) 

• Kategorier av helse- og personopplysninger (personopplysninger som ikke er 
helseopplysninger skal kategoriseres i sensitive/ikke sensitive) 

• Navn på fagsystem, mottakssystem/typebetegnelse (leverandørnavn mv.) 
som benyttes til behandlingen 

• Meldeplikt (utført/ikke-utført, informasjon om fornyelse hvert tredje år, ansvar 
mv.) 

• Evt. databehandler (navn, kontaktinformasjon, avtaleforhold mv.)viii 

6.5 Optimal kommunikasjon  
Digital kommunikasjon mellom bolig og ulike alarmtjenester, hjemmetjeneste, 
spesialisthelsetjeneste og private initiativ, har behov for en felles plattform og 
infrastruktur som sikrer innbyggerne kommunikasjonsløsninger på tvers av 
tjenesteområder og regioner. Innenfor områdene tele-helse og tiltak som innebærer 
overvåkning og innsamling av medisinske data, er teknologiutviklingen godt i gang 
blant kommersielle aktører og forskningsmiljøer. Standardisering er viktig ved 
innføring av ny velferdsteknologi. Det er viktig med en felles standard for å sikre 
optimal kommunikasjon mellom de ulike tekniske innretningene som benyttes. 

6.6 Risikobildet 
Figur 2 viser noen av de funksjoner som kan overvåkes gjennom tekniske oppsett og 
løsninger i en bolig. Ved implementering og bruk kan det genereres store mengder 
sensitive personopplysninger. Det er derfor pågående diskusjoner om hvordan 
velferdsteknologien skal ivareta tilstrekkelig sikkerhet for brukerne, samtidig som 
personsensitiv informasjon sorteres ut. Datatilsynet følger opp dette i sine 
retningslinjer, men dette risikobildet blir mer komplekst med utvikling av nye tekniske 
løsninger.   
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Figur 2 – Bruken av velferdstekniske løsninger ix  

I Sverige har man arbeidet med mange av disse utfordringene siden 2011. 
Midlertidige konklusjoner fra den svenske helsesektoren er behovet for å 
standardisere løsninger og tjenester. Noen av resultatene fra det svenske arbeidet 
bearbeides i den nye europeiske komiteen CEN/TC 431 Service chain for social care 
alarms, som skal utvikle et sett av nye europeiske standarder innenfor 
trygghetsalarmer (se kapittel 6.14).  

6.7 Utfordringer knyttet til personvern og universell utforming av 
løsninger  

Det påligger ikke leverandører av velferdsteknologi og relaterte tjenester ansvar for at 
personvernet for brukerne ivaretas etter dagens regler og forskrifter, heller ikke for å 
sørge for at slike produkter og tjenester er universelt utformet. Det er derfor lagt frem 
forslag til at virksomhetene, f.eks. kommunene, som kjøper inn varer og tjenester 
stiller krav til leverandøren gjennom kravspesifikasjoner, avtaler mv. som ivaretar 
personsikkerhet og universell utformingskrav. Løsningene bør bli dokumentert 
og/eller på sikt sertifisert.  

Det er viktig at personvern også vektlegges av alle parter i dialog mellom bestiller- og 
leverandørsiden. Loven stiller i dag klare krav, i tilfeller der brukeren av 
velferdsteknologien ikke kan samtykke, i tilfeller der hun eller han er dement. Der det 
er mulig skal pårørende orienteres for veiledning til hva de tror personen ville ønsket, 
slik det er beskrevet i pasient- og brukerrettighetsloven §4-6x. Her heter det at: 

4-6.Om pasienter over 18 år som ikke har samtykkekompetanse 
Dersom en pasient over 18 år ikke har samtykkekompetanse etter § 4-3 annet ledd, kan den 
som yter helsehjelp, ta avgjørelse om helsehjelp som er av lite inngripende karakter med 

http://lovdata.no/lov/1999-07-02-63/%C2%A74-6
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hensyn til omfang og varighet. 
Helsehjelp som innebærer et alvorlig inngrep for pasienten, kan gis dersom det anses å være i 
pasientens interesse, og det er sannsynlig at pasienten ville ha gitt tillatelse til slik hjelp. Der 
det er mulig skal det innhentes informasjon fra pasientens nærmeste pårørende om hva 
pasienten ville ha ønsket. Slik helsehjelp kan besluttes av den som er ansvarlig for 
helsehjelpen, etter samråd med annet kvalifisert helsepersonell. Det skal fremgå av journalen 
hva pasientens nærmeste pårørende har opplyst, og hva annet kvalifisert helsepersonell har 
hatt av oppfatninger. 
Helsehjelp etter første og annet ledd kan ikke gis dersom pasienten motsetter seg dette, med 
mindre annet følger av særlige lovbestemmelser.  

På sikt arbeides det for at bestiller kan stille krav til leverandørene om innebygd 
personvern i teknologien. 

Informasjonen fra Datatilsynet viser en generell positiv holdning til bruk av 
velferdsteknologi. Teknologien bidrar til å trygge personer som har nedsatt 
funksjonsevne, velferdsteknologi bidrar videre til økt selvstendighet, trygghet, 
mobilitet og verdighet. 

 

Hvordan sikrer vi personvernet i utviklingen av ny velferdsteknologi? 
Utviklingen av nye former for velferdsteknologi utfordrer både samfunnet og personvernet. Det er 
skrikende behov for å standardisere, og Datatilsynet har laget en punktliste som veileder, disse 
gjengis i sin helhet under. Personvernlovgivningen gir imidlertid noen generelle retningslinjer for 
hvordan velferdsteknologi bør utvikles og implementeres på en måte som gir godt vern av retten til 
privatliv: 
 
1. Velg den minst inngripende løsningen: 
I valget mellom ulike teknologiske løsninger for å oppnå et bestemt formål, bør man velge det minst 
inngripende alternativet.  Valget bør være brukerstyrt – løsningene bør så langt det lar seg gjøre 
tilpasses hver enkelt brukers behov.  
 
2. Begrens mengden data som lagres: 
Mengden informasjon som registreres bør avgrenses, slik at man kun registrerer det som er 
nødvendig. Forbudet mot lagring av unødvendige opplysninger vil få konsekvenser for hvilken 
teknologisk løsning man bør anvende og på hvilken måte. Hvis det er mulig, bør punktvise 
registreringer benyttes og kontinuerlig overvåking unngås. 
 
3. Velg sanntidsløsning hvis mulig: 
Sanntidsløsninger er mindre inngripende enn løsninger som lagrer opplysninger om brukeren. 
Bevegelsesmønsteret til en dement bør for eksempel ikke lagres hvis hensikten med sporingen kun 
er å lokalisere vedkommende hvis han/hun blir borte. Å lagre en fullstendig historikk over 
vedkommendes bevegelsesmønster vil ikke være relevant i forhold til formålet. Dette gjelder også 
informasjon som resulterer i en utrykning for å hjelpe, for eksempel ved utløst fallalarm. 
 
4. Lagre lokalt hvis mulig: 
Data som kun skal brukes lokalt må lagres lokalt og slettes etter bruk. Dette gjelder for eksempel bruk 
av ulike sensorer i hjemmet for å styre elektriske brytere og lukking/åpning av dører.  
 
5. La brukeren ha kontroll over løsningen: 
Generelt er teknologi som forutsetter at brukeren selv utløser en type varsling mindre inngripende for 
personvernet enn teknologi som er styrt «utenfra», for eksempel fra et sykehjem. Jo mer kontroll 
brukeren selv har over løsningen og hva den registrerer, jo mindre inngripende er den i forhold til 
personvernet. 
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6. Slett data etter bruk: 
Løsningene bør utvikles slik at de har automatiske sletterutiner som medfører at opplysninger ikke 
lagres lengre enn nødvendig. 
 
7. Begrens tilgangen til informasjon: 
Færrest mulig, og kun de som har tjenstlig behov, skal ha tilgang til informasjon som lagres om den 
enkelte. Løsninger der flere personer har tilgang til opplysningene må ha et tilgangskontrollsystem og 
logging av oppslag slik at uautorisert tilgang kan avdekkes. 
 
8. Innsyn i egne data: 
Løsningene bør utvikles slik at det er lett for brukeren å få tilgang til egne data i systemene. Den 
registrerte skal også sikres tilgang til loggdata som viser hvem som har vært inne og gjort oppslag 
eller gjort endringer i opplysningene. 
 
9. Dataene bør krypteres: 
Personopplysninger, herunder helseopplysninger, bør krypteres når de er utenfor det sikrede 
fagsystemet. Lokasjonsdata lagret ved sporing av en bruker må for eksempel lagres/sendes kryptert 
slik at ikke uvedkommende kan få tilgang til hvor vedkommende beveger seg. 
 
10. Anonymisering av data: 
Hvis det er behov for å lagre data for statistikkformål og/eller for å forbedre tjenesten, må 
opplysningene anonymiseres. 

Fig 3 – Sikring av personvern xi  

6.8 Informasjonssikkerhet – Behandling av personopplysning 
Bruken av velferdsteknologi kan være komplekst og omfattende. Risikovurderinger 
skal alltid gjennomføres når det tas i bruk velferdsteknologi.  

Nedenfor vises spesielle trusler og vurderinger som det er viktig å ta høyde for:  

• Tilgjengelighet: - Tilgjengelighet til helseopplysninger ved å vurdere den 
tekniske løsningen (f.eks. ved trygghetsalarm), herunder alternative løsninger  

• Ødeleggende programvare (f.eks. om løsningen er tilknyttet Internett)  
• Integritet - Helse- og personopplysninger skal være korrekte 
• Bruk av nettbrett (f.eks. at uautoriserte ikke kan endre helse- og 

personopplysningene) 
• Tilgangsstyring i virksomheten for å hindre uautorisert endring av helse- og 

personopplysninger og konfigurasjonen (f.eks. mottakssystem, fagsystem, 
EPJ-systemet) 

• Opplæring for å hindre brukerfeil ved registrering av opplysninger 
• Feil i utstyr og programvare som kan medføre at helse- og personopplysninger 

ikke er korrekte 
• Uautorisert endring av helse- og personopplysninger og konfigurasjon ved 

tilgang fra eksterne nett (f.eks. Internett, trådløse nett og mobilnett)  
• Konfidensialitet: - Tilgangsstyring hos bruker (f.eks. nettbrettet, 

rapporteringsløsninger, dørlåser) 
• Databehandlers behandling av helse- og personopplysninger 
• Bruk av nettbrett (f.eks. at uautoriserte får tilgang til helse- og 

personopplysninger, bruk av nettbrettet til Internett baserte applikasjoner som 
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kan eksponere helse- og personopplysninger, kryptering av helse- og 
personopplysninger om nettbrettet bringes ut av hjemmet) 

• Tilgangsstyring i virksomheten (f.eks. mottakssystem, fagsystem, EPJ-system) 
• Leverandørs løsning for fjernaksess  
• Utstyr skal knyttes til Internett eller benytte Internett som bærer (f.eks. at det 

kan etableres en kanal inn i utstyret og mot virksomhetens sikre sone) 
• Kryptering av trådløse nettxii 

6.9 Leverandør av tjenester  
Leverandører kan også levere tjenester som:  

• Utplassering av velferdsteknologi hos bruker  
• Vedlikehold og feilretting 
• Oppdateringer  
 

Ved leveranse av slike tjenester påhviler det ansvar for at den databehandlings-
ansvarlige påser at:  

• Leverandørens personale har undertegnet taushetserklæring 
• Leverandøren etterlever Helsedirektoratets norm med tanke på den 

databehandlingsansvarliges plikter 
• Leverandøren skal kun få adgang etter særskilt tillatelse fra virksomheten til 

de områder som det er behov for.  
 

Tilgang på informasjon skal skje under overvåking fra virksomhetens personale. I det 
tilfelle at leverandøren er tilknyttet virksomheten og /eller brukers nettverk og 
løsninger med fjernaksess, plikter virksomheten å påse at leverandørens løsning for 
fjernaksess følger normens krav, samt at dette er regulert i egen avtale.  

6.10 Datakommunikasjon  
Dette kapitlet beskriver først sikring av overføringen av helse- og personopplysninger, 
og deretter sikring av overføringskanalen.  

Helsedirektoratet har utarbeidet en veiledning som tar opp personvern og 
informasjonssikkerhet ved bruk av velferdsteknologi. Versjon 1.0 av veiledningen, 
side 21 punkt om sikring av dataene som overføres sier at all datakommunikasjon 
med helse- og personopplysninger, som skjer i nettverk som virksomheten ikke selv 
har kontroll over, skal krypteres. Dette gjelder både i virksomhetens interne nettverk, 
nettverket mot eksterne parter og mot eventuelle databehandlere. Virksomheten må 
påse at datakommunikasjonen med helse- og personopplysninger er krypterte ende 
til ende. Kryptering fra ende til ende betyr at det ikke skal være en mellomstasjon 
hvor data avleses eller lagres i «klartekst». Dette kan f.eks. løses ved at data 
krypteres i velferdsteknologien og dekrypteres i tilknytning til virksomhetens 
mottakssystem (f.eks. i sikker sone 3 ). For krav til krypteringsmetode og styrke vises 
det til dokumentet "Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor". Kryptering forutsetter 
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en forsvarlig løsning på behandling av partenes krypteringsnøkkel(er). Virksomheten 
må utarbeide prosedyrer som sikrer at krypteringsnøkler og/eller sertifikater blir 
forsvarlig sikret og at krypteringsnøklene er unike for hver enkelt bruker iht. krav 
beskrevet i "Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor". I spesielle tilfelle kan bruk av 
avidentifisering av helse- og personopplysninger være et alternativ til kryptering. Ved 
overføring av data som er avidentifiserte eller er rene tekniske opplysninger uten 
personidentifikasjon (f.eks. status og feilmeldinger på utstyret) er det ikke krav om 
kryptering.  

6.11 Private formål 
Personopplysningsloven § 3, annet ledd sier at «loven gjelder ikke for behandling av 
personopplysninger som den enkelte foretar for rent personlige eller andre private 
formål». 

6.12 Rettslig regulering 
Personopplysningsloven regulerer hvordan informasjon skal håndteres. I lys av nye 
og bedre teknologiske løsninger vil det som tidligere nevnt stilles krav om at utstyrs- 
og tjenesteleverandører må hensynta dette i utviklingen av nye tjenester og løsninger  

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) § 9 sier atxiii: 

§ 9. Behandling av sensitive personopplysninger 
Sensitive personopplysninger (jf. § 2 nr. 8) kan bare behandles dersom behandlingen oppfyller 
et av vilkårene i § 8 og 
a) den registrerte samtykker i behandlingen,  
b) det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling,  
c) behandlingen er nødvendig for å beskytte en persons vitale interesser, og den registrerte 
ikke er i stand til å samtykke, 
d) det utelukkende behandles opplysninger som den registrerte selv frivillig har gjort 
alminnelig kjent,  
e) behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav,  
f) behandlingen er nødvendig for at den behandlingsansvarlige kan gjennomføre sine 
arbeidsrettslige plikter eller rettigheter,  
g) behandlingen er nødvendig for forebyggende sykdomsbehandling, medisinsk diagnose, 
sykepleie eller pasientbehandling eller for forvaltning av helsetjenester, og opplysningene 
behandles av helsepersonell med taushetsplikt, eller  
h) behandlingen er nødvendig for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål, og 
samfunnets interesse i at behandlingen finner sted klart overstiger ulempene den kan 
medføre for den enkelte.  

Ideelle sammenslutninger og stiftelser kan behandle sensitive personopplysninger innenfor 
rammen av sin virksomhet selv om behandlingen ikke oppfyller et av vilkårene i første ledd 
bokstav a - h. Behandlingen kan bare omfatte opplysninger om medlemmer eller personer 
som på grunn av sammenslutningens eller stiftelsens formål frivillig er i regelmessig kontakt 
med den, og bare opplysninger som innsamles gjennom denne kontakten. 
Personopplysningene kan ikke utleveres uten at den registrerte samtykker. 
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Datatilsynet kan bestemme at sensitive personopplysninger kan behandles også i andre 
tilfeller dersom viktige samfunnsinteresser tilsier det og det settes i verk tiltak for å sikre den 
registrertes interesser. 

Forslag om Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi 
(NVP) i Prop. 1S (2014-2015) sier at 

• teknologiske løsninger skal videreutvikles og spres gjennom NVP 
• tilskuddsordningen flyttes til fylkesmennene 
• i en overgangsfase må pågående tiltak sikres finansiering, slik at disse 

fullføres 

Samtykke og hjemmel i lov (evt. andre alternative grunnlag) er sentralt. Stikkord er 
«frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte selv…». Jo mer 
omfattende og inngripende tiltak, desto større krav til hjemmel. 

Andre relevante lover er:  

• Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) 
• Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) 
• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven) 

Se mer informasjon om personvern i Vedlegg 3 Personvernundersøkelsen. 

6.13 Universell utforming  
Flere av de områdene som er nevnt over har relevans for universell utforming, 
spesielt formidling av informasjon i tilgjengelig format, datateknologi og 
brukergrensesnitt, og tilgang til velferdsteknologi benytt i boliger. 

Noen av disse områdene, som IKT, er dekket av eksisterende standarder, men ikke 
alle. Det vil være behov for en helhetlig tilnærming til universell utforming av 
teknologiske løsninger.  

6.14 Ny standard for trygghetsalarmer standarder  
I den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN er det etablert en ny 
standardiseringskomite CEN/TC 431 Service chain for social care alarms, med norsk 
speilkomite SN/K 554 Trygghetsalarmer der både kommuner og produsenter er 
representert. Arbeidet i den europeiske komiteen omfatter følgende forslag til 
standarder:  

1. Informing the user and procedures for handling the social care alarm 
2. Contingency management for social care alarm services  
3. Guidelines for the procurement of telecommunication services for social care 

alarms 
4. Terms and definitions for the service chain for social care alarms 
5. Privacy and information security for social care alarm services 
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Den siste standarden spesifiserer krav til håndtering av personopplysninger om 
brukere av sosiale omsorgstjenester alarmtjenester gjennom hele tjeneste kjeden. 
Den skal bidra til god praksis og veiledning til alle interessenter i tjenestekjeden for å 
håndtere personvernet og ivareta informasjonssikkerhet knyttet til bruken av 
trygghetsalarm. Fokuset er å sikre personlig integritet og sikkerhet for brukerne av 
sosial alarmer. 

Den norske speilkomiteen SN/K 554 Trygghetsalarmer har nå avgitt sin stemme med 
norske tilpasninger, med basis i anbefalinger fra NAV Hjelpemiddelsentralen for disse 
fem nye forslagene til europeiske standarder. Helsedirektoratets veiledere for 
velferdsteknologi har tilsvarende informasjon som i forslag til standarder.  
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7 Bruk av velferdsteknologi og beskrivelse av boligers tilstand 

7.1 Innledning 
Dette kapitlet vil skissere hvordan krav til bruk av velferdsteknologi i boliger knyttet til 
boligenes tilstand og mulighet for bruk av standardiserte løsninger for å sikre 
likeverdig tilgang for brukere og pårørende gjennom universell utforming.  

I henhold til oppdrag vil vi bygge på systematikken i NS 3424 Tilstandsanalyse av 
byggverk – Innhold og gjennomføring og NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved 
omsetning av bolig, i tillegg til kravene gitt i NS 11001-2 Universell utforming av 
byggverk – Del 2: Boliger. Innledningsvis gis derfor en kort beskrivelse av innholdet i 
disse standardene.  

• NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk – Innhold og gjennomføring 
Standarden omhandler hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og 
hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og dokumenteres. Standarden 
definerer tre analysenivåer og omfang av undersøkelser og vurderinger.  

 
• NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig 

 Standarden definerer krav til hva en teknisk tilstandsanalyse av bolig minst 
skal omfatte for at kjøper og selger skal ha et beslutningsgrunnlag i 
forbindelse med omsetning av bolig. Den omfatter også krav til hva som skal 
undersøkes av fellesdeler der det er flere boenheter. Normativt tillegg A til 
standarden omfatter egenerklæringsskjema til bruk for eier. Normativt tillegg B 
inneholder en opplisting av relevant dokumentasjon som legges fram av eier 
som vedlegg til egenerklæringsskjema. Som en del av standardens krav er det 
utarbeidet tre tillegg som angir konkret hva som skal undersøkes for teknisk 
tilstand, elektriske og branntekniske forhold, og hvordan tilstandsgrad skal 
vurderes og angis på bygningsdelsnivå, se normative tillegg C, D og E. Tillegg 
F er informativt og inneholder et eksempel på rapport fra en tilstandsanalyse.  

 
• NS 11001-2 Universell utforming av byggverk – Del 2: Boliger 

Standarden omhandler universell utforming av boliger og tilliggende felles 
uteområder, og den har planleggere og prosjekterende som hovedmålgruppe. 
Med tilliggende felles uteområder menes opparbeidete omgivelser for 
parkering og atkomstvei. For å oppnå universelt utformete boliger vil 
anvisninger i standarden måtte benyttes. En boenhet med fellesarealer som 
innehar brukskvaliteter i tråd med standardens anvisninger, kan med andre 
ord klassifiseres som en universelt utformet boenhet. For å oppnå universelt 
utformete uteområder kan standarden benyttes med hensyn til atkomstvei og 
parkering. Standarden angir hva som skal ligge til grunn for å oppfylle kravene 
til universell utforming og likestilt bruk. Hensikten med standarden er å angi 
krav til utforming som vil gi økt brukssikkerhet og brukskvalitet for alle. 
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7.2 Tilstandsanalyse av byggverk 
NS 3424 er et verktøy til å få oversikt over tilstand i forhold til et gitt referanse nivå, 
og eventuelle tiltak som kan redusere eller lukke avvik.  

Så vel krav til universell utforming som til tilrettelegging for teknologiske løsninger må 
gjennomføres etter omforent metode for å sikre funksjonalitet og forutsigbarhet. Dette 
kan omfatte følgende faser:  

• Planlegging 
o Valg av referansenivå 
o Krav til kompetanse om brukergrupper og behov 

• Tilstandsregistrering  
• Analyse 
• Beskrivelse og prioritering av tiltak 
• Rapportering 

 

Når det gjelder valg av referansenivå betyr det i denne sammenheng krav til tilstand 
når det gjelder installering av velferdsteknologi og universell utforming i en bolig – det 
gjelder for byggverket eller for byggverksdelen.  

Valg av referansenivå skal angis med hensyn til hvilket nivå som velges for å 
bestemme «tilstandsgrad 0», ved henvisning til myndighetskrav, for eksempel 
Byggteknisk forskrift når det gjelder universell utforming og funksjonskrav.  

Metodikken for tilstandsanalysen av byggverk er gitt i NS 3424. Analyse av tilstand, 
kan i henhold til standarden foretas på 3 nivåer tilpasset formålet, for eksempel i en 
kommune som skal vurdere sin portefølje når det gjelder mulig installasjon av 
teknologisk løsninger og bedre grad av tilgjengelighet og universell utforming: 
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Formål Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 
Tilrettelegging for 
velferdsteknologi 

Rutineinspeksjon 
av boliger, 
porteføljeoversikt 
for kommunale 
boliger.  
Foreslå tiltak for å 
tilpasse bolig til 
velferdsteknologi 

Detaljert 
kostnadsoverslag 
for installasjon av 
velferdsteknologi 
Mer detaljert 
analyse – 
gjennomgå 
tegninger, 
tilknytting til mottak 
av signaler, 
alarmer osv.  
Undersøkelse av 
hele byggverket 

Utskifting og 
rehabilitering for å 
gjøre bolig/bygning 
tilpasset 
installasjon av 
tekniske løsninger. 
Inkluderer 
nødvendige 
fysiske inngrep, 
verifikasjon osv.   

Tilrettelegging for 
universell 
utforming 

Kostnader for 
vedlikehold, 
utbedring av 
tilgjengelighet. 
Foreslå tiltak for å 
forbedre 
tilgjengelighet og 
grad av universell 
utforming 

Ombygging  
Detaljert 
kostnadsoverslag 
for økt 
tilgjengelighet i 
bolig – gjennomgå 
tegninger, 
beskrivelser osv. 
Undersøkelse av 
hele byggverket  

Utskifting og 
rehabilitering for å 
gjøre bygning mer 
tilgjengelig/øke 
grad av universell 
utforming.  
Inkluderer 
nødvendige 
fysiske inngrep, 
verifikasjon osv.  

 

Tabell 1 Eksempel på analysenivå 

Det skal stilles kompetansekrav på disse områdene mht. universell utforming og 
vurdering av teknologisk løsninger. 

Når det gjelder å etablere kriteriene for tilstandsgrader, dvs. byggverkets tilstand i 
forhold til valgt referansenivå, vil man når det gjelder universell utforming finne dette i 
bygningsspesifikke standarder som NS 11001-2, eventuelt tilsvarende dokumenter.  

Basert på analysen fastsettes konsekvensgrad, når det gjelder nødvendige tiltak for å 
oppnå ønsket tilstand, for eksempel mht. universell utforming. Eksempler på 
konsekvenser mht. bestemte aspekter kan i denne sammenheng være:  

• Sikkerhet (personskader, tilknytning til mottakssentral for alarmer) 
• Helse (inneklima) 
• Tilgjengelighet og universell utforming 
• Energiforbruk (velferdsteknologiske installasjoner) 

Når det gjelder NS 3600 er denne en konkretisering av kravene som er stilt i NS 
3424. Krav til bruk av velferdsteknologi og universell utforming i boliger er også viktig 
ved omsetning av boliger for å sikre forutsigbarhet for nye beboere som ønsker god 
kvalitet på boligen på disse områdene. Standarden omfatter faktorer som: 
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• Termer og definisjoner 
• Metodikk 
• Eiers plikter i forkant av tilstandsanalysen 
• Formål og omfang av tilstandsanalysen 
• Krav til kompetanse 
• Gjennomgang av dokumentasjon av boligen 
• Fastsatt referansenivå for bolig 
• Tilstandsregistrering og fastsetting av tilstandsgrad 

 

7.3 Universell utforming av boliger 
Krav til universell utforming av boliger skal følge spesifikasjoner i Byggteknisk forskrift 
(TEK 10) og i Norsk Standard NS 11001-2. Dette omfatter følgende områder:  

• Uteområder knyttet til boligen  
• Parkeringsplass 
• Atkomstvei til bolig – dimensjonering 
• Veifinningssystemer 
• Overflater og dekker 
• Utvendige ramper 
• Håndlister 
• Belysning 
• Vegetasjon og beplantning 
• Renovasjon og avfallshåndtering 
• Krav innenfor boligen 
o Inngangsparti 
o Nivåforskjeller mellom gulv  
o Planløsning for kjøkken 
o Planløsning for stue 
o Planløsning for soverom 
o Planløsning for bad/vaskerom 
o Planløsning for boder, balkonger, private uteplasser osv. 
o Horisontal kommunikasjon i bygningen – heis, trapper, løfteplattformer 
o Veifinning innendørs 
o Tekniske installasjoner og betjeningsutstyr – universell utforming av bl.a. 

velferdsteknologi 
o Inneklima 
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8 Anbefalinger 
Undersøkelsen viser at det er et stort behov for å sikre forutsigbarhet og god 
funksjonalitet for nåværende og fremtidige boliger, gjennom universell utforming og 
velferdsteknologi. Både i analyse av tilstanden for eksisterende boliger og 
dokumentasjon av denne gjennom metodikk etablert i standarder, samt i 
standardiserte krav til nye boliger, kan denne målsettingen oppnås.  

Standarder vil bidra til forutsigbarhet og klare referansekrav og er et viktig verktøy 
fordi de er nøytrale og konsensusbaserte. Utarbeidelse av nye standarder skjer i 
hovedsak internasjonalt og sikrer dermed interoperabilitet i løsningene samt 
konkurranseevnen til norsk næringsliv innenfor dette området.  

En forutsetning for standardiseringsarbeidet er engasjement og interesse fra de ulike 
interessentene; leverandører/tilbydere av løsninger, myndigheter, forbrukere og 
brukerorganisasjoner samt forskning. Det er viktig å etablere bredt sammensatte 
komiteer for å ivareta arbeidet. I utarbeidelsen av nye standarder og normative 
dokumenter er det viktig ikke å duplisere internasjonalt arbeid, men bygge på dette.  

I rapporten er det avdekket en rekke områder der det kan være behov for både nye 
standarder og revisjon av eksisterende standarder. I de tilfellene der det er viktig å få 
etablert internasjonalt anerkjente standarder bør arbeidet skje internasjonalt. I slike 
tilfeller vil det være viktig å få etablert nasjonale posisjonsdokumenter for å sikre 
nasjonale interesser best mulig. På noen områder kan det være mest relevant å 
utarbeide rene nasjonale standarder i første omgang. Standard Norge vil kunne 
ivareta fasilitere et slikt arbeid. 

Det kan synes som om ansvaret for videreutvikling av det velferdsteknologiske 
området er fordelt mellom flere departement og deres underliggende etater. I tillegg 
er kommunal sektor sterkt involvert i etablering av løsninger. Leverandørsiden utgjør 
en rekke nasjonale og internasjonale virksomheter av varierende størrelse. En rekke 
forskningsinstitutter er også involvert i arbeidet samt brukerorganisasjoner og 
forbrukere. 

Standard Norge anbefaler at det gjennomføres dialogmøter med de ulike 
interessentene for å drøfte behov og klarlegge ansvarsforhold, samt hvordan dette 
arbeidet kan finansieres. Basert på innspillene fra slike møter bør det 

• Igangsettes forprosjekt for bl.a. å etablere et arbeidsprogram for 
standardisering av universell utformingsaspekter i velferdsteknologiske 
løsninger  

Basert på resultatene beskrevet fra denne kartleggingen kan dette eksempelvis være  

• Utarbeide en standard for universell utforming av velferdsteknologiske 
løsninger, som sikrer alle brukere likeverdig tilgang på de tekniske løsningene. 
Denne kan bl.a. inneholde:  
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o krav til funksjonalitet og til utforming og implementering av løsningene  
o terminologi  
o beskrivelse av prosess for design og planlegging 
o brukermedvirkning, osv.   

 
• Utarbeide en standard for universell utforming og tilgjengelighet knyttet til 

omsorgstjenester; denne kan bl.a. omfatte: 
o omfang av tjenester; brukermedvirkning 
o funksjonalitet for teknologi og funksjonalitetskrav 
o opplæring av personell 
o krav til personell; utøvelse av tjenester (ref. NS-ISO 10004) 
o kunnskap og kompetanseutvikling hos personell om pasienter/brukere 
o bruk av velferdsteknologi 
o definisjon og sikring av kvalitet i tjenestene som utgangspunkt for 

evaluering 
o evaluering av tjenester 
o system for mottak og behandling av klager (ref. NS-ISO 10002), osv.   

 
• Utarbeide en standard for velferdsteknologi i byggverk. Basert på metoden i 

NS 3424 vil dette gjøre bl.a. kommunale myndigheter i stand til å kartlegge 
tilstanden på sine bygg og planlegge oppgradering av disse for å sikre 
tilrettelegging for bruk av velferdsteknologi. 

 
• Utarbeide et vedlegg til NS 3424 som gjør det mulig å fastsette referansenivå 

for boliger tilrettelagt for velferdsteknologi og spesifisere tilstandsgradene i 
forhold til dette.   
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Vedlegg 1 Spørsmål til intervju med fagpersoner 
I forbindelse utarbeidelse av rapporten gjennomførte vi intervjuer med noen 
fagpersoner på området velferdsteknologi. Følgende spørsmål ble stilt:  

1. Hvilke utfordringer møter kommunene når det gjelder velferdsteknologi 
2. Ser du at standarder kan bidra til løse noen av disse utfordringene? 
3. Hva vil du si om dine erfaringer knyttet til standardisering og arbeid i en 

standardiseringskomite? 
4. Kopling etter kommunens/respondentens erfaring med universell utforming når 

det gjelder velferdsteknologi – er det lett for alle å bruke teknologien?  
5. I hvilken grad tilpasser man løsninger ut fra den enkelte brukers behov?  
6. Status og behov i forhold til bruk av IKT løsninger i boliger, herunder 

elementer som bilde- og taleoverføring, kommunikasjonsløsninger, sporings- 
og posisjoneringsløsninger, alarmer og detektorer osv., med henblikk på 
standardisering for universell utforming.  

7. Erfaringer med hvordan krav til bruk av velferdsteknologi i boliger knyttet til 
boligenes tilstand og mulighet for bruk av standardiserte løsninger, for å sikre 
likeverdig tilgang for brukere og pårørende gjennom universell utforming.  

8. Hva mangler/hva blir viktig fremover? 
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Vedlegg 2 Kategorier av velferdsteknologi 
Det er mange ulike områder som dekkes av begrepet velferdsteknologi. Så vel NOU 
2011:11 Innovasjon i omsorg, som SINTEF (2012) tar utgangspunkt i 
kategoriseringen til CASTs (Center for Ageing Services Technologies), som er:  

Hovedkategori 1 
Trygghets- og 
sikkerhetsteknologi 
 

Underkategori: alarmsystemer 
Produktgruppe: overvåkingsalarmer 
Eksempler: 

 adgangskontroll 
 boligalarmer 
 bevegelsesdetektorer 
 komfyrvakt 
 Produktgruppe: Trygghetsalarmer 
 Eksempler: 
 trygghetsalarmer 
 aktivitetsdetektorer 
 falldetektorer 
 sensorer som kontrollerer at bruker er 

tilstrekkelig kledd  
 

Hovedkategori 2 
Kompensasjons- og 
velværeteknologi 
 

Underkategori – tekniske hjelpemidler 
 
Produktgruppe: 
Forflytningshjelpemidler 
Eksempler: 

• enkle forflytningshjelpemidler 
• mobile personløftere og ståheiser 

 
Produktgruppe: Hjelpemidler som 
kompenserer for fysiske handikap 
eller manglende fysisk styrke 
Eksempler: 

• ganghjelpemidler 
• robotassistanse 
• robotdrakter («eksternskjelett») 

 
Produktgruppe: Hjelpemidler som 
kompenserer for sansetap eller 
reduserte kroppsfunksjoner 
Eksempler:  

• hørselstekniske hjelpemidler 
• synshjelpemidler 
• inkontinenshjelpemidler 

 
Underkategori: Omgivelseskontroll 
 
Produktgruppe: Klimakontroll 
Eksempler: 

• lys og varme 
• ventilasjon 
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Produktgruppe: Husholdnings-
apparater, underholdning 
Eksempler:  

• komfyr, kaffetrakter 
• TV, video, radio, CD, DVD 

 
Underkategori: Teknologisk 
assistanse i boligen  
 
Produktgruppe: Pasientforflytning 
Eksempler: 

• takløftere 
• personheiser, trappeheiser 
• hev- og senkbart møblement og 

innredning 
 
Produktgruppe: Toaletthjelpemidler 
Eksempler: 

• toalett med spyl/tørk 
• hev- og senkbart toalett 
• toalettforhøyer  

 
Underkategori: Treningsaktiviteter 
 
Produktgruppe: Fysisk trening 
Eksempler:  

• skritteller  
• pulsklokke 
• GPS sporing 

 
Produktgruppe: «Hjernetrim», 
huskehjelp  
Eksempler: 

• spillteknologi 
 
Produktgruppe: Rehabilitering 
Eksempler: 

• utstyr for egentrening 
• robotstyrt trening 
• utstyr for trening av motorikk 
• dataspill 
• utstyr for måling av bevegelser 

 
Underkategori: Hjelp til å huske 
 
Produktgruppe: Automatiske 
meldinger 
Eksempler:  

• medisindosetter 
• tids- og aktivitetsanvisere 
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• Produktgruppe: Løsninger som 
aktiviseres av bruker 

• Eksempler:  
• utstyr for søk etter gjenstander 
• organisering av innkjøp 

Hovedkategori 3 Teknologi 
for sosial kontakt 
 

Underkategori: Videokommunikasjon 
 
Produktgruppe: Via telefon 
Eksempler:  

• bildetelefon 
 
Produktgruppe: Via datanett 
Eksempler: 

• PC med kamera 
• Skype 

 
Underkategori: Webtjenester 
 
Produktgruppe: Nettsamfunn 
Eksempler:  

• Facebook 
• Twitter 

 
Underkategori: Robotteknologi 
 
Produktgruppe: Tekniske «kjæledyr» 
Eksempler:  

• robot-selen «Paro» 
 
Produktgruppe: 
«Kommunikasjonsroboter» 
Eksempler: 

• «Giraffroboten» 
Hovedkategori 4 Teknologi 
for behandling og pleie 
 

Underkategori: Hjemmebehandling 
 
Produktgruppe: Kommunikasjon med 
helsepersonell 
Eksempler: 

• PC med berøringsskjerm og 
kamera 

 
Produktgruppe: Journal 
Eksempler: 

• tilgang til egen journal, gjerne via 
PC 

 
Produktgruppe: Helsedagbok 
Eksempler:  

• papirbasert  
• databasert 
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Produktgruppe: Individuell plan 
Eksempler: 

• papirbasert  
• databasert 

 
Produktgruppe: behandlingsutstyr  
Eksempler: 

• hjemmedialyse 
 
Produktgruppe: Medisinering 
Eksempler:  

• medisineringsautomat  
 
Underkategori: Hjemmeanalyser 
 
Produktgruppe: Egenregistrering av 
kliniske data 
Eksempler: 

• bruk av PC med berøringsskjerm 
 
Produktgruppe: Sensorteknologi 
Eksempler: 

• kroppsvekt  
• EKG 
• blodtrykk  
• blodsukker 
• Sp02 
• respirasjon 
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Vedlegg 3 Personvernundersøkelsen 
Datatilsynet gjennomfører årlig en personvernundersøkelse der målet er å kartlegge 
viktige trender og skape debatt om personvernspørsmål. I 2013 ble det gjennomført 
en undersøkelse der det ble satt fokus på bruken av ulike typer teknologi og hvordan 
dette påvirker personvernet. Flere av trendene har blitt analysert gjennom 
spørreundersøkelser.  

 

Figur 5– bruken av velferdstekniske løsninger – Datatilsynets 
personvernundersøkelse 2013  
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Figur 6– bruken av velferdstekniske løsninger – Datatilsynets 
personvernundersøkelse 2013  
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 Figur 7– bruken av velferdstekniske løsninger – Datatilsynets 
personvernundersøkelse 2013  

 

Den økende andelen av eldre i Norge og Europa stiller helt nye krav til hvordan 
kommunene kan ivareta de eldre sin trygghet i egen bolig. Samtidig oppgraderes det 
analoge bakkenettet og kommunene arbeider med å finne gode og fremtidsrettede 
løsninger for å sikre at eldre kan bo lenger i sine private boliger. 

Kapittel 7 Bruk av velferdsteknologi og beskrivelse av boligers tilstand tar opp boliger 
og tilstander i boliger med henblikk på standardisering.  
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Noter 
                                                           
i Trondheim, Kristiansand og Fredrikstad kommuner 
ii Se https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nou-2011-11/id646812/  
iii Kilde: Datatilsynet 
iv Standard Norge Rapport Kravspesifikasjoner for universell utforming. Standard Norge, Oslo 2015 
v Standard Norge Rapport Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, Oslo 2015 
vi Trondheim, Fredrikstad, Kristiansand 
vii Se bl.a. Senter for omsorgsforskning Midt-Norge: Implementering av Velferdsteknologi. Høgskolen i Nord-
Trøndelag 2015 
viii Referanse; veileder for velferdsteknologi – Helsedirektoratet 
ix Datatilsynet personvern og velferdsteknologi 
x Se https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63?q=pasient-+og+brukerrettighetsloven  
xi Kilde: Datatilsynet – velferdsteknologi 
xii Referanse: Veileder for velferdsteknologi – Helsedirektoratet 
xiii https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31?q=personopplysningsloven  
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