
 

Forventninger i læringsnettverk i forbedringsarbeid 

Dele erfaringer 
Bedre kvalitet i tilbudet til brukeren 
Nye ideer  
Håper på hjelp til grundig prosess, strukturering av arbeidet, 
veiledning 
Utveksle erfaringer 
Hvordan bruke ny teknologi? 
Nettverksbygging 
Finne framtidige samarbeidspartnere 
Dele erfaringer 
Lære metoder for å finne behov, og finne/se muligheter til løsninger 
som forbedrer tjenesten 
Få mer kunnskap 
Etablere kontakt med andre i lignende situasjoner- utveksling 
Hjelp til å gjøre rette valg i nært forestående investering 
Oversikt over løsninger som finns 
Høre andre sine erfaringer 
Erfaringsutveksling 
Hvor begynner vi? 
Konkretisering 
Hva skjer andre plasser 
Erfaringsutveksling 
Tips fra andre til kartlegging og løsninger 
Knytte flere kontakter, styrke nettverket 
Bedre forståelse av hva velferdsteknologi er 
Dele erfaringer 
Dele erfaringer med andre 
Få ny kunnskap 
Samarbeide på tvers 
Kunnskap 
Førnøyde brukere og pasienter 
Lederskap på alle nivå 



Ta rette beslutninger 
Nettverksbygging 
Få gode verktøy til å ta de gode valgene i forhold til VFT 
Få kjennskap til det som finns 
Knytte nye bekjentskap 
Lære om prosessen- hvordan går vi fram 
Planarbeid 
Litt om implementering 
Inspirasjon 
Innblikk i hva dette er for noe 
Hjelp til oppstart av prosjektet 
Innsikt i fagområdet 
Oversikt over hvilke muligheter som finns 
Inspirasjon 
Øke kompetansen 
Prosesshjelp til å komme i gang 
Hjelp til veien videre 
Oversikt over teknologiske løsninger 
Økt kunnskap 
Fornøyde brukere og pårørende 
Hvordan vår kommune kan utnytte mulighetene 
Lære metoder for behovskartlegging 
Hjelp til framdrift 
At det skal bli bedre for kommunens innbyggere 
Ny kunnskap 
Dele erfaringer 
Lære hvordan vi skal gå fram for å finne behov 
Høre andre sine etiske refleksjoner- lære av det 
Ta med seg lærdom inn i hverdagen om autonomi og 
selvbestemmelse 
Hjelp til prosessen 
Knytte bekjentskap 
Lære av andres erfaringer og feil, ikke gjøre feil på nytt 
Andre sitt perspektiv 
Realistiske forventninger til teknologien 



Forventningsavklaringer både i gruppa og i befolkningen 
Knytte nye kontakter 
Utveksle erfaringer 
Finne samarbeidspartnere 
Lære av andre, hvilke erfaringer og utfordringer andre har 
Utfordringer: nye brukergrupper- behov for ny kunnskap 
Finne samarbeidspartnere 
Finne løsninger på våre utfordringer 
Å høre om andre sine positive og negative erfaringer 
Etablere nye tanker 
Bli superinspirert 
Utveksle og dele erfaringer 
Skape mer engasjement og kunnskap 
Komme i gang med å bruke VFT 
Lære og utveksle erfaringer av andre 
Få bedre oversikt over hva som rører seg innen VFT 
Å sikre prosessen 
Få tilbakemeldinger 
Etablere nettverk 
Få økt kunnskap 
Lære mer om prosessen 
Hjelp til eget prosjekt 
Større nettverk sammen med lignende prosjekt 
Få motivasjon til å innføre VFT i egen kommune 
Få kunnskap og lærdom om VFT som skal videreføres til 
arbeidsgruppen i egen kommune 

 

 

 


