
PIA 
Personal IADL Assistant 

 



Bakgrunn 

> Invitasjon fra Karde AS 
– Koordinator i prosjektet 

> Støtte fra AAL-programmet  

(Ambient Assisted Living Joint Programme – ICT for aging well)  

> Prosjekter må være relevante for «Helse- og omsorgsprogrammet» til 
Forskningsrådet 

> Finansieringen kommer fra Norges forskningsråd 

> Ble anbefalt at en kommune er med i prosjektet 
– Tjenesteleverandører til eldre mennesker som bor i hjemmet eller i omsorgsboliger 

> Brukerkrav til f.eks. design og til å bistå i å rekruttere brukere, gjerne 
de som benytter kommunens eldretilbud.  

> Kommunalt ansatte som støtter eldre hjemme eller i institusjon 
(sekundærbrukere) vil kunne bidra til å skape en relevant tjeneste 

 



Styringsdokumenter 

Strategi 2020 – Helse og omsorg 

– Minst mulig inngripen i menneskers liv  

– «Lengst mulig i eget liv» 

– Nye seniorgenerasjoner har en bedre helse, er i en 
annen sosialøkonomisk situasjon og har mer 
erfaring med bruk av teknologiske verktøy enn 
tidligere generasjoner 

– Endret samspill mellom helsepersonell og brukere 

 

Temaplan for velferdsteknologi 

– Velferdsteknologi kan bidra til at flere kan bo lenger 
hjemme i trygge omgivelser og med det bidra til å 
forebygge eller utsette behov for et høyere 
omsorgsnivå. 

– Styrking av den enkeltes evne til å klare seg selv i 
hverdagen 

– Støtte til pårørende, frivillige og 
tjenesteytere/ansatte. 

 

 



Mål og strategier  
- utvikling av velferdsteknologi i Asker kommune 

Mål: 

> Asker er blant de mest innovative kommunene i landet innen 
velferdsteknologi  

> Utviklingen bidrar til økt livskvalitet og selvstendighet for brukere 
og optimal ressursutnyttelse for tjenestene 

Målet nås blant annet ved å: 

> Ta i bruk smarte løsninger som støtte for brukere og pårørende. 

> Ta i bruk løsninger som støtte for ansatte og for å optimalisere 
ressursutnyttelse 

> Bidra med erfaringer til innovative løsninger som kommer brukere 
og ansatte til gode 

> Søke samarbeid med stat/kommuner/private i utviklingsprosjekter 

> Sikre kompatible løsninger når kommunen skal teste eller anskaffe 
systemer og fagapplikasjoner 



Deltakere 

• NORGE 

• Karde AS 

• Tellu AS 

• Asker kommune 

• STORBRITANNIA 

• University of Ulster 

• Accord Group 

• StickyWorld Ltd. 

• TYSKLAND 

• Berliner Institut für Sozialforschung 

• SPANIA 

• University of Castilla - La Mancha 



Hva er PIA? 

> Skal utvikle en tjeneste som støtter eldre personer med 
dagliglivets komplekse aktiviteter (IADL= Instrumental 
Activities of Daily Living).  

> Korte instruksjonsfilmer på nettbrett som understøtter for 
eksempel bruken av husholdningsmaskiner eller som veileder 
brukeren gjennom en rekke sammenhengende gjøremål.  

> Gi praktisk støtte både til normalt fungerende personer og til 
personer med noe hukommelsesproblemer eller annen kognitiv 
svikt.  

> Instruksjonsvideoene kan produseres av formelle hjelpere eller 
pårørende, og også produsenter av utstyr. 



PIA 

Teknologien 



Fremdrift 

> Fokusintervju 

> Brukermedvirkning 

> Testing 

> Fokusgrupper 

> Utprøving hos målgruppen 



Bidrag og resultat 

> Bistå i kravspesifikasjon 

> Rådgiving i utvikling av systemet 

> Bistå i testing i laboratorium og i utvalgte hjem 

> Komme med innspill i forhold til mulig integrasjon med EPJ-
system 

> Analysere og bearbeide sensorinformasjon 

> Etikk og informasjonssikkerhet 



Kommunedeltakelse… 

Er nytten større enn 

ressursbruken?? 



Nytten for Asker kommune  

> Nettverksbygging 

> Omdømme 

> Rekruttering 

> Kompetanseheving 

> Utvikling 

> Mulighet til å påvirke utviklingen av 
velferdsteknologi 



Ressursbruken  

> Ca. 6 ukers arbeidsinnsats i løpet av 24 måneder 

> 50 % av timeprisen dekkes, 50 % finansieres av 
kommunen.  

> Reise og opphold til partnermøter dekkes av 
prosjektmidler med 100 %. 

> Rekruttering av helsepersonell til intervju og 
fokusgrupper 

> Deltagelse ved intervjuer og testing 

> Faglig gjennomgang av prosjektmateriale 

> Prosjektmøter i Berlin, Madrid, London og Oslo  



Utfordringer  

> Det utvikles et kommersielt produkt; 
anbudsregler 

> Målgruppen 

> Måling av effekt 

> Ulikheter i deltakerlandene 

> Ressursbruk 

 



Takk for oss! 

Lisa Kristine Hagen: lisa.kristine.hagen@asker.kommune.no 

Solveig M. Onstad: solveig.onstad@asker.kommune.no 

Info om PIA: http://www.pia-project.org/ 
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