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Hvordan kan noaQA hjælpe? 
 

• Vi kan, med en enkel og 
pragmatisk tilgang, vurdere 
sundheds- og velfærdsteknologi, 
der er etableret eller er under 
overvejelse. 

 

• Vi kan definere vigtige krav til 
sundheds- og velfærdsteknologi 
inden for konkrete områder. 

 

• Vi kan hjælpe med at udarbejde 
en regulatorisk strategi, der 
giver klare retningslinjer ved 
indkøb af løsninger eller 
services. 

 

• Vi arbejder også med 
producenterne af sundheds- og 
velfærdsteknologi og kan derfor 
se udfordringerne og 
mulighederne fra begge sider af 
bordet. 

 
Kontakt: 
 

Niels Ole Andersen 

Tel: 40582666 
noa@noaQA.dk 

noaQA 
Skrænten 4 
9560 Hadsund 
CVR: 38145983 

www.noaQA.dk 

Nye udfordringer  
med sundheds- og velfærdsteknologi? 

Mange udviklingskonsulenter i kommunerne giver udtryk for, 
at det kan være svært at gennemskue og håndtere krav til 
sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger, især de 
lovmæssige krav vedrørende brugersikkerhed og persondata. 
Der er stor fremgang i det kommunale arbejde med 
velfærdsteknologi, f.eks. med apps, hvilket også betyder at 
flere og flere firmaer udbyder løsninger på området, 
herunder også firmaer, som ikke har erfaring med hvilke 
krav, der stilles, når det gælder brugersikkerhed og 
persondata. 
Dette stiller større krav til, at kommunen i rollen som 
indkøber og serviceudbyder er i stand til at opstille krav til 
sundheds- og velfærdsteknologi. 
 
Overordnede krav til sundheds- og velfærdsteknologi: 
 

� Brugersikkerhed, herunder om udstyret skal være CE 
mærket som medicinsk udstyr.  
Patient- og borgersikkerhed kræver endnu større fokus 
når teknologien anvendes i borgerens hjem. 
 

� Beskyttelse af persondata. Hvornår er data følsomme 
personoplysninger og hvordan/hvor opbevares følsomme 
data. Er kommunen eller leverandøren dataansvarlig? 
 

� Teknologien skal fungere inden for reglerne vedrørende 
”Magtanvendelse”, f.eks. ved overvågning. 

 
 

YDERLIGERE UDFORDRINGER PÅ VEJ 

Det er vigtigt at tage hensyn til at loven for beskyttelse af 
persondata og loven vedrørende medicinsk udstyr står for 
at blive strammet op. Dette kan betyde at etablerede 
løsninger eller løsninger der tilbydes i dag ikke vil være 
lovlige om få år og derfor ikke længere må anvendes. 
Derfor bør kravene til velfærds- og sundhedsteknologi 
allerede nu inkludere de nye regler. 

BENYT MULIGHEDEN 

Vi tilbyder et uforpligtende møde, 
hvor vi nærmere kan drøfte krav til 
sundheds- og velfærdsteknologi og 
eventuelt se på de løsninger som 
din kommune har etableret eller 
overvejer at etablere 
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