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Forord 

Velferdsteknologi i Midt-Norge 

Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet er omtalt i Stortingsmelding 29 om 

Morgendagens omsorg. Det vises til at prosjektet har erfart nødvendigheten av god 

forankring, langsiktig finansiering og medarbeidere som faktisk har avsatt tid til dette 

arbeidet. Og slik er det. Prosjektet har gjort mange, og viktige erfaringer i den tiden som har 

gått siden oppstarten. 

Det hele startet med en studietur til Edinburgh i Skottland i mars 2010. Deltakere fra 

kommuner, fylkesmennene, KS og Helse- og omsorgsdepartementet var enige om at vi 

hadde mye å lære av hvordan man i Skottland har satset på utvikling av, og bruk av 

teknologiske løsninger innenfor helse- og omsorgssektoren.  

Vi ble inspirert til å ta utfordringen i vår region og samarbeide om velferdsteknologi. Vi 

mente at Omsorgsplan 2015 var et godt utgangspunkt for å jobbe med dette og at 

Fylkesmannen i de tre fylkene kunne ta et ansvar for koordinering mellom fylkene.  

Prosjektsøknaden ble godt mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet og det har vært tildelt 

statlige midler hvert år fra 2011 til 2014. Dermed kunne vi også tilsette prosjektleder.  

De fleste prosjektene har vært delfinansiert av prosjektskjønn via fylkesmennene og drevet 

fram av enkeltkommuner eller flere kommuner i samarbeid. Både Universitet, Høgskoler, 

Utviklingssentra og Senter for omsorgsforskning har deltatt med sin kompetanse i 

prosessene.  

Mange kommuner har gjort nye erfaringer med teknologi, leverandører, regelverk og etiske 

problemstillinger. Det Midtnorske nettverket for velferdsteknologi ble derfor en nyttig arena 

for både faglige diskusjoner og å dele kunnskap. Det siste året har det også vært 

gjennomført læringsnettverk for prosjektkommuner i fylkene, også dette i samarbeid 

mellom fylkesmennene og Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester. Etter vår 

egen vurdering, gir dette regionen et mye bedre utgangspunkt for videre implementering fra 

2015.  

Fylkesmannen takker for et godt samarbeid både i prosjektperioden og i den videreføringen 

gjennom nettverket som vi nå er inne i. Lykke til med fortsettelsen! 

 Marit Hovde Syltebø 

Assisterende direktør - Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
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Det Midt-norske velferdsteknologiprosjektet 
 KS og Fylkesmennene i Midt-Norge har gjennom 2012 og 2013 arbeidet med utprøving av 

velferdsteknologi i "Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet". Samtidig med at prosjektet ble 

avsluttet ved årsskiftet 2013/2014, besluttet de deltakende aktørene å arbeide videre sammen som 

"Det midtnorske velferdsteknologinettverket". Nettverket skal bidra til at aktive aktører innenfor 

velferdsteknologi skal ha en arena å dele og innhente kunnskap, støtte og inspirasjon til pågående 

velferdsteknologiutprøving -og implementering i egne kommuner. Samtidig skal nettverket gjøre en 

innsats for å spre kunnskap om forutsetninger for implementering av velferdsteknologi til andre 

kommuner i Midt-Norge.  

 

Bakgrunn 
Etter at Det midtnorske velferdsteknologi prosjektet ble avsluttet i 2013,  fikk deltakende kommuner 

et oppdrag fra fylkesmennene i regionen om å arbeide for å dele sin kompetanse gjennom 

læringsnettverk i  fylkene. Hvert fylke fikk midler til å tilsette koordinator i 30 % stilling til å 

organisere og drifte nettverkene. Denne rapporten er resultatet etter læringsnettverk i 

velferdsteknologi for Møre og Romsdal 2014-2015. 

Hva er et læringsnettverk?   
Læringsnettverk er en metode for kvalitetsforbedring med fokus på iverksetting av tiltak på egen 

arbeidsplass. Et læringsnettverk er gjerne lagt opp slik at det er tre til fire samlinger med 

deltakerteamene, og mellom samlingene skal det gjøres avtalt arbeid på egen arbeidsplass. Samme 

team deltar fortrinnsvis på alle de tre samlingene, og består gjerne av tre til fem personer som til 

daglig jobber direkte eller indirekte med problemstillingen.   

Deltakerne på læringsnettverket arbeider i tverrfaglige team med innsatsområdet, tiltakene, 

forbedringsverktøy og målemetoder. I tillegg utarbeides det gjerne en framdriftsplan og en 

sluttrapport. 

Læringsnettverk skal hjelpe teamene i gang med forbedrings- og utviklingsarbeidet, og gi deltakerne 

får innføring i nyttige metoder og verktøy for å iverksette forbedring på egen arbeidsplass. 

Kunnskapen om forbedrings- og utviklingsarbeid skal gi grunnlag for at deltakerne fortsetter på egen 

arbeidsplass etter at læringsnettverksperioden er avsluttet. Teamene vil dessuten som en del av et 

interkommunalt nettverk få felles læring og erfaringsutveksling. 

Erfaringer fra denne typen forbedringsarbeid viser at et godt resultat også er avhengig av at ledelsen 

i virksomhetene engasjerer seg i gjennomføringen, blant annet ved å støtte opp om teamene som 

skal drive prosessen lokalt. Ledere må sørge for at team som deltar i læringsnettverk får avsatt 

tilstrekkelig tid og ressurser underveis i prosessen, samt sørge for at forbedrings- og utviklingstiltak 

blir implementert. 



  

 
 

   
 

 

Ved oppstart av læringsnettverket ble alle teamene spurt om sine forventninger. Ordskyen gir en 

visuell framstilling av svarene, og vi kan se at det å dele erfaringer og å lære av hverandre var vektet 

høyt.  

 

Kommuner deler gjerne med hverandre 
I kommunal forvaltning er det kultur for å dele med hverandre og å lære av hverandre. Kommunene 

som deltok i Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet ønsket å bidra til spredning overfor andre 

kommuner i regionen, nettopp fordi vi visste at kommuner ER opptatt av å lære av hverandre. Når vi 

er gode på å lære av hverandre, kan vi forbedre oss uten å tabbe oss ut på egen hånd.  

 

Hva sier litteraturen om spredning av innovasjoner? 
 Litteraturen beskriver gjerne at organisert spredning av gode løsninger foregår i 

«inspirasjonsnettverk». Slike nettverk søker å skape drivkraft for innovative løsninger og å redusere 

usikkerhetene ved innovasjon. Nettverkene er avhengige av støttestrukturer for innovasjon og av 

sterke og troverdige modeller for innovative løsninger i kommunene.  (Rønning og Fuglesang, 

Innovative kommuner) I vårt tilfelle har mye naturlig nok handlet om bredde ut velferdsteknologi i 

midtnorske kommuner, et annet og veletablert eksempel er Fredricia-modellen om 

hverdagsrehabilitering.  

Det eksisterer flere begreper som beskriver ulike måter og motivasjoner hvor innovasjoner spres. En 

av de store navnene innenfor litteraturen som har beskrevet dette er Everett Rogers og i hans bok 

«Diffusion of Innovation». Rogers beskriver spredningsprosessen (diffusjonen) som en prosess for en 



  

 
 

   
 

innovasjon blir kommunisert over tid, gjennom mange kanaler og blant medlemmer av et sosialt 

system.  

En annen teoretiker, Tarde, har beskrevet at også tid og antall deltakere vil influere på spredningen. 

Tarde argumenterer for at en innovasjon vil spres sakte i begynnelsen før en periode med rask vekst 

skjer. Kall det gjerne ideens glansperiode.    

Et annet fenomen som påvirker spredningen av innovasjoner er mottakerens situasjon. Også dette 

fenomenet er beskrevet av Rogers, og han lanserte i sin tid noen nøkkelbegreper som flere av oss vil 

nikke gjenkjennende til: 

 Relativ fordel- hvor gunstig er den nye ideen for sentrale aktører, vurdert ut fra deres 

interesser og målsettinger? Dersom det nye oppfattes som betydelige bedre enn det 

eksisterende, så vil sentrale aktører ønske å implementere raskt. I motsatt fall, dersom det er 

mindre sikkert at virkningen av innovasjonen vil bli særlig positiv, eller der det ikke blir særlig 

gunstig for aktørenes egen situasjon. 

 «Innpassing» - passer det nye tiltaket inn i strukturen og kulturen det skal inn i? 

 «Kompleksitet» --hvor lett er det å forstå og formidle effekten av det nye? Jo lettere det er å 

se fordelene med et tiltak/ virkemiddel, jo raskere går det antakelig med å ta det i bruk. 

 «Utprøvbarhet og observerbarhet» - er det lett å prøve ut det nye og se hvordan effekten er? 

Det kan være gunstig å sette i gang med avgrensede forsøk, og ved selvsyn se effektene, i 

forhold til å omorganisere hele organisasjonen før en eventuelt kan se om det fungerer.  

Rogers argumenterte også for at individuelle beslutninger er viktige i et sosialt system, og beskriver 

fem idealtyper ut fra hvor villige de er til å ta i bruk – eller akseptere- innovasjoner.  

Tidligst ute er innovatørene, så kommer de tidlige brukerne, deretter tidlig majoritet og etternølerne. 

Overfører vi Rogers begreper til kommunene, vil det være personer som kan plasseres i de ulike 

kategoriene, men det behøver ikke være noen normalfordeling i den enkelte kommune. Det kan godt 

være kommuner hvor den sene majoritet og etternølerne er overrepresentert. (Rønning og 

Fuglesang, Innovative kommuner) 

Innføring av velferdsteknologi utfordrer flere etablerte sannheter innen pleie- og omsorgskulturen 

vår, og mange som jobber i sektoren vil oppleve dette «på kroppen».  Kuhn (1962) påpekte at nye 

funn møter motstand hos dem som har identifisert seg med den gamle kunnskapen, og  Schumpeter 

(1942) påpekte betydningen av «kreativ destruksjon» . Det vil si at noe må brytes ned før nye 

innsikter og produkter kan etableres. Det kan altså være at noen aktivt motarbeider spredningen av 

en innovasjon. 

Det som foregår i kommunesektoren når vi tilstreber å lære av hverandre, beskrives i litteraturen 

som imitasjoner. Vi imiterer hverandres sosiale og organisatoriske roller og ideer. Norske kommuner 

imiterer andre kommuners ideer. Det er evnen til å intimere viktige løsninger som driver 

innovasjoner fram, snarere enn evnen til å skape konkrete innovasjoner.  

  



  

 
 

   
 

Læringsnettverk for Velferdsteknologi i Møre og Romsdal   
 

Organisering av læringsnettverket i Møre og Romsdal   
Alle kommunene i Møre og Romsdal fikk anledning til å søke om å delta i læringsnettverket tidlig på 

høsten 2014 (vedlegg 1). Søknad om opptak ble sendt til fylkesmannen i Møre og Romsdal ved Sverre 

Veiset. Kommunene som fikk tilskudd gjennom fylkesmannens prosjektskjønnsmidler ble spesielt 

anmodet om å delta. Hver kommune ble anbefalt å stille med team på 3-4 deltakere. Til sammen 9 

søknader kom inn med 11 aktive kommuner. En kommune (Sykkylven) måtte dessverre trekke seg 

etter første samling. 

Nettverket hadde en samling i 2014 og to samlinger i 2015. I tillegg fikk alle kommunene tilbud om å 

være med på en kveldssamling i Ålesund 27.mai om etikk og juss knytt til velferdsteknologi. Denne 

samlingen var åpen for alle nettverkene i Midt-Norge og lagt til kvelden før erfaringskonferansen 28. 

mai 2015 der alle de tre fylkene i Midt Norge ble samlet for å presentere resultatene fra 

læringsnettverkene.  

Mål for læringsnettverket: 

Målet for læringsnettverket er, ved siden av å etablere kontakter på tvers av kommunegrenser, at 

deltakerne skal få prosess- og metodikk- kompetanse for å kunne gjøre gode utprøvinger og etter 

hvert implementere velferdsteknologi i egne kommuner.  

Metode: 

Det er i hovedsak benyttet to prosessmetodikker. Den ene tar utgangspunkt i KS sin sirkulære 

innovasjonsmodell N3 (http://ks-innovation-tool.herokuapp.com/), der et viktig budskap er å ha 

behovet til brukeren sentralt i prosessen. Den andre tar utgangspunkt i tjenestedesign etter modell 

fra Designit der brukerreisen og løsningen er sentral. De to metodikkene utfyller på mange måter 

hverandre. Trulte Konsmo fra Norsk kompetansesenter deltok på to av samlingene både som 

medhjelper i veiledning og for å få et innblikk i innovasjonsarbeid i praksis og bruk av tjenestedesign. 

Læringsnettverket har forsøkt å fremme en behovsdreven innovasjonsprosess hos de ulike teamene. 

I en behovsdrevet innovasjonsprosess defineres alle interessenter som brukere. I pleie- og 

omsorgstjenestene er interessentene alt fra myndigheter, ledelse og ansatte i helseforetak og 

kommunehelsetjeneste til pasienter, pårørende og vanlige borgere. Tre dimensjoner regnes som 

sentrale ved behovsdrevet innovasjon:  

Behov. Kartlegging av behovene til alle interessentene. Involvering av brukere kan skje via ulike typer 

intervju, observasjoner, spørreundersøkelser, fokusgrupper Workshops etc.  

Anvendelse. Hensikten er å avdekke grad av anvendelse i dagens marked og hvilke egenskaper en ny 

løsning må ha i forhold til levedyktighet i et marked, altså her nyttig for brukerne. Det skal oppleves 

som nyttig for primærbruker, personalet og for samfunnet.  

Løsning. På grunnlag av kunnskap om behov, marked og løsningsalternativ etableres nye løsninger. 

Brukere involveres hele veien for å sikre at den endelige løsningen tilfredsstiller deres behov 

(Helsedirektoratet 2011, InnoMed 2011).  



  

 
 

   
 

Læringsnettverket har videre forsøkt å fremme samskaping gjennom tjenestedesign. Samskapingen 

blir i denne sammenhengen en bevegelse bort fra et mottaker- og konsumentperspektiv til et 

medborgerperspektiv, der folks dagligliv og egne ønsker, behov og mål blir tatt på alvor og lagt til 

grunn for tjenesteutformingen. Det innebærer gjennomsiktige systemer som deler kunnskap og 

innsikt på tvers av rollene som bruker og ansatt, og som skaper bevissthet og bedre samsvar mellom 

behov og forventninger. 

Bilde av nettverksdriverne: 

  

 

Før oppstart fikk alle teamene utdelt en oppstartspakke som de jobbet med før første samling 

(vedlegg 2). Dette gjorde at alle teamene var forberedt til første samling. 

Samling 1 (Vedlegg 3) hadde fokus på å finne brukerbehovet gjennom å fortelle brukerens historie. 

Det er brukerbehovet som legger grunnlaget for løsningen. 1.samling hadde også fokus på å teste; 

behov-løsning-test (BLT) for å hele veien sikre at det man antar og tror er i tråd med brukerens 

behov. Videre ble det lagt vekt på forankring på ulike nivå, hvem er pådrivere og hvordan fungerer 

teamet. Alle disse faktorene utgjør de fem fundamentene i N3; behov, løsningens verdi, pådriver, 

team og forankring som må være på plass for at et innovasjonsprosjekt skal lykkes. 

 

 



  

 
 

   
 

Samling 2 (vedlegg 4) var drevet av firmaet 

Designit. Samlingen hadde fokus på tjenestedesign 

og hvordan man kan jobbe med brukerbehov 

gjennom å definere brukerreise og forbedre 

brukerreise med ny løsning.  

 

 

 

 

 

Fra andre samling i læringsnettverket. Teamene 

utformer scenarioer under kyndig veiledning av 

tjenestedesignere. 

 

Samling 3 (vedlegg 5) hadde fokus på løsningens verdi gjennom gevinstrealisering og 

gevinstfordeling. I tillegg var det en gjennomgang av BLT og de fem fundamentene. 

Alle teamene jobbet med «lekse» mellom samlingene, samlingene var lagt opp til at teamene var 

forberedt og kunne presentere sitt arbeid på hver samling, noe som har fungert meget bra. 

I tillegg til disse tre samlingene skal alle teamene presentere sine arbeid på erfaringskonferansen 

28.mai 2015 i Ålesund. Her må alle team stille med visittkort og får et stort ansvar for å være 

tilgjengelig for andre kommuner med sin kompetanse ut fra sitt prosjekt i tiden fremover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

   
 

Om teamene  
Teamene presenterer seg selv i rapporten,. Vi har benyttet originaltekst utarbeidet fra teamene for å 

sikre at deres egne opplevelser/erfaringer blir riktig fremstilt. Rapporten vil derfor bære preg av ulike 

fremstillingsmåter og språkbruk.  

 Kilde:USHMR 

 
 

 



  

 
 

   
 

Refleksjon fra nettverksdriverne 
-fra fylkesmannen og arrangørene i utviklingssenter for hjemmetjeneste og sykehjem 

Målet for læringsnettverket var, ved siden av å etablere kontakter på tvers av kommunegrenser, at 

deltakerne skulle få prosess- og metodikk- kompetanse for å kunne gjøre gode utprøvinger og etter 

hvert implementere velferdsteknologi i egne kommuner.  

USHT og fylkesmannen i Møre og Romsdal ser ut i fra tilbakemeldingene fra de ulike teamene at de 

stort sett beskriver utbyttet av læringsnettverket i tråd med målesettingen.  

De fleste teamene hadde en førforståelse om at de ville prøve ut en eller annen form for 

velferdsteknologi og mange måtte derfor «snu» tankegangen fra løsning til behov og fra kompetanse 

om velferdsteknologi til prosess- og metodikk kompetanse. Dette beskrives som en nyttig «aha-

opplevelse». Flere beskriver veiledning også underveis og mellom samlingene som viktig.  

Enkelte team ønsker en videre oppfølging i forhold til implementeringsprosess. En kommune 

opplever at læringsnettverket stanser opp « Når vi no kjem til det som verkeleg er vanskeleg: Kvar 

går vi vidare for å finne ei løysingi samsvar med dei krava vi stille? Kva må vi i gang med for å finne 

relevante leverandørar og gjennomføre gode innkjøpsprosessar?» 

Dette ser vi imidlertid ikke på bare som et lokalt behov som læringsnettverket kan dekke. Dette er et 

nasjonalt problem som miljøet som er opptatt av innovasjon og velfersteknologi skal arbeide 

sammen om å løse ut i fra nasjonale retningslinjer. Å være med i et slikt nettverk gjør at kommunene 

får tilgang til et slikt miljø. 

Tusen takk til alle engasjerte og dyktige teamene som har deltatt i læringsnettverket i 2014/2015.  

Vi gleder oss til ny «runde» med læringsnettverk i 2015/2016 

 

Mvh Sverre, Inger-Lise, Brit og Helen. 

  



  

 
 

   
 

Læringsnettverket i Sør Trøndelag  
Alle kommunene i Sør-Trøndelag fikk anledning til å «melde seg på» deltakelse i læringsnettverket. 

Det ble utarbeidet et enkelt søknadsskjema der kommunene kunne melde seg på/ søke om å få plass. 

I søknaden skulle kommunene kort beskrive hva slags teknologi de ønsket å prøve ut i egen 

kommune. Vi begrenset antall plasser i læringsnettverket, og det ble satt et tak på 32 deltakere i 

hvert fylke.  

Hver kommune må delta med 4 personer, hvorav minst en av deltakerne må være leder med 

beslutningsmyndighet. 

Hvem ble invitert? 

Kommuner i fylket som ikke hadde vært med i Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet og som 

var motivert til å starte arbeidet i inneværende år. Hva gjelder dette om at invitasjonen gikk ut til de 

som ikke hadde deltatt i Midtnorsk velferdsteknologiprosjekt, valgte vi å se bort fra dette. Dels fordi 

det var plass i nettverket, og dels fordi disse kommunene, Åfjord, Bjugn og Trondheim, valgte å bruke 

læringsnettverket som en arena for spredning av kunnskap internt i egen kommune. 

Fra Sør Trøndelag valgte 12 kommuner å delta i læringsnettverket for velferdsteknologi.  

Nettverket planla å gjennomføre tre samlinger, der den siste ble planlagt til dagen før 

erfaringskonferansen. Dette ble gjort for å gi kommunene nok tid mellom samlingene og for å 

redusere antall reiser for kommunene. Med erfaringskonferansen i Ålesund, ville vi allikevel vært 

nødt til å reise fra Trøndelag kvelden før.  

Etter andre samling så vi at vi manglet et sentralt tema – tjenestedesign. Gruppen besluttet derfor å 

tilby en ekstra samling for kommunene med dette som tema. Se senere om de ulike samlingene 

Målet for læringsnettverket var å bidra til at kommuner i vårt fylke skulle komme i gang med 

velferdsteknologi. I tillegg ønsket vi å bidra med vår erfaring slik at de «nye» kommunene skulle få 

anledning til å komme lettere i gang. 

   

Gjennomføring av læringsnettverket 
Første samling tok utgangspunkt i KS sin sirkulære innovasjonsmodell N3. Det har vært/ er et poeng 

for oss å benytte verktøy som er utviklet for å hjelpe kommuner i innovasjonsarbeid. Vår erfaring er 

at medarbeidere som tar initiativ til innovasjoner i egen kommune i liten grad kjenner til hvilke 

verktøy som faktisk er utviklet. Så i tillegg til N3 som verktøy, var det også et poeng å snakke om hva, 

hvem og hvor kompetansemiljøene finnes. 

Kommunene brukte mye tid i samlingen til å arbeide og bearbeide egne prosjektplan slik N3 legger 

opp til.  



  

 
 

   
 

 

 

 

Hjemmeleksen var å sikre politisk forankring av arbeidet 

Veiledningstid med kommunene mellom 1. og 2. samling  

Mellom første og andre samling ble det arrangert en ”minisamling” med veiledning av 

deltakerkommunene. Oppdelingen ble foretatt med bakgrunn i geografi. For kommunene rundt 

Trondheim handlet det mest om prosessveiledning, ”hvordan komme i gang” og en del om nasjonale 

prosesser rundt standardisering og digitalisering av trygghetsalarm. Disse kommunene savnet 

verktøy, anbefalinger om leverandører og gevinstrealisering.  

 

Velferdsteknologidag i Bjugn på Fosen  

Bjugn og Åfjord kommuner valgte å organisere en «minikonferanse» om velferdsteknologiarbeidet 

de har gjennomført. «Minikonferansen» ble arrangert ved Bjugn Helsesenter og målet var å 

presentere de prosjekter de hadde/ var i gang med. I tillegg var hensikten å møte de øvrige 

kommunenes behov for å se og ta på teknologi, stille praktiske spørsmål og å få høre om erfaringer 



  

 
 

   
 

fra våre «fotfolk». Bjugn og Åfjord benyttet også anledningen til å informere egne ansatte om det 

arbeidet som pågikk.  

Dagen startet med noen presentasjoner om bakgrunn og kommunenes «velferdsteknologihistorie», 

før vi fortsatte med et velferdsteknologitorg og en del workshops for de som ville fordype seg i de 

ulike teknologiske løsninger man har tatt i bruk i Bjugn og i Åfjord. Evalueringene fra dagen er ble 

bra, særlig satte deltakerne pris på den praktiske delen.  

På andre samling hadde vi besøk fra KS/ Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet v/ Une Tangen 

og fra NHO/ Leverandørutviklingsprogrammet v/ Hilde Sætertrø.  

Bakgrunnen for at disse ble invitert, var at kommunene gav uttrykk for at de ville vite mer om det 

nasjonale velferdsteknologiprogrammet (med fokus på standardisering) og om innkjøpsordninger.  

Store deler av samlingen ble derfor brukt til å løfte blikket og høre om hvordan Helsedirektoratet og 

KS tenker og gjør i det nasjonale programmet. I tillegg fikk de høre om innovative anskaffelser og 

hvordan prosesser for dette kan kjøres. 

 

 

Etter lunsj måtte vi igjen dukke ned i eget prosjektarbeid, og vi arbeidet med noen enkle kreative 

metoder der kommunene skulle visualisere hvilke verdier de ønsket skulle bære prosjektene deres, 

og vi arbeidet litt med langsiktige mål. De metodene vi brukte var Bulls eye  og «avismetoden». 



  

 
 

   
 

 

Veiledning mellom 2. og 3. samling 

Mellom 2. og 3. samling møttes kommunene rundt Trondheim på Melhus. Temaene som ble tatt opp 

omhandlet 3. samling, erfaringskonferansen, utfordringer og muligheter. Kommunene hadde på 

dette stadiet svært ulike erfaringer og organisering ble diskutert mye. 

Kommunene på Fosen samt Hitra møttes og presenterte sine prosjekter for hverandre. Det ble rikelig 

med muligheter for å stille spørsmål og kommunene hadde læringsutbytte av å høre på og om 

hverandres erfaringer.  Fler problemstillinger var felles, og man fikk gode ideer fra hverandre.  

Flere praktiske spørsmål kom opp, som problemstillinger (usikkerhet?)rundt lovverket og innhenting 

av samtykke. Det ble derfor satt av god tid til å snakke om hvilke konsekvenser bruk av 

velferdsteknologi vil få for kommunene. 

 

Den tredje samlingen var i sin helhet satt av til å arbeide med tjenestedesign på egen prosjekt. 

Vi inngikk et samarbeid med institutt for produktdesign ved NTNU. Gjennom førsteamanuensis 

Jóhannes B. Sigurjónsson, fikk vi en ordning der 6 studenter arbeidet med hver sin kommune 

gjennom hele dagen. Mange brikker falt nok på plass for deltakerne denne dagen.  



  

 
 

   
 

 

 

 

 

 

For mange opplevdes nok denne dagen som den mest nyttige dagen av alle samlingene vi hadde. 

Dette var noe konkret og håndfast, der de ble utfordret til å tenke annerledes om utfordringene, og 

de kunne komme videre med håndfaste bevis på at de hadde kommet videre med eget arbeid.  

  



  

 
 

   
 

I det følgende instituttets egen rapport:  

Tirsdag 21. april 2015 ble det avholdt en 

workshop i tjenestedesign på Bårdshaug 

herregård i Orkanger. Workshopen var et 

opplæringsoppdrag levert av Institutt for 

produktdesign (IPD), NTNU, på oppdrag for 

Midtnorsk læringsnettverk for 

velferdsteknologi. Formålet var å gi 

kommunene i nettverket en innføring i 

tjenestedesign, som innspill til deres eget 

arbeid med velferdsteknologi.  

Seks kommuner deltok: 

 Bjugn: Medisindispenser 

 Ørlandet: GPS 

 Malvik: Facetimeog skype i 

forebygging 

 Hitra: Medisindosetten Pilly 

 Midtre Gauldal: Visningsarena 

 Orkdal: Medisindosetten Pilly 

Masterstudent ved IPD, Ann Kristin Forshaug, 

ledet gjennomføringen av dagen, mens seks 

studenter bidro som fasilitatorer for hver sin 

kommune. To ansatte ved IPD - 

førsteamanuensis Jóhannes Sigurjónsson og 

postdoktor Ida Nilstad Pettersen, bidro med 

organisering og dokumentasjon, det siste også 

med tanke på instituttets forskningsinteresser 

innen velferdsteknologi og tjenestedesign i 

kommunal sektor og innen designfasilitering 

generelt.  

Programmet var som følger:  

Generell introduksjon 

Øvelser i grupper:  

Nettverksanalyse 

Personas  

Tjenestereise  

«10 på topp»: 10 viktigste innsikter. 

Fremdriftsplan 

Plenumspresentasjon av viktigste innsikter 

Utfylling av evalueringsskjema 

 

Kommunenes evaluering av 

workshopen 

I etterkant av workshopen ble det utdelt et 

evalueringsskjema for workshopen. I det 

følgende gis en kort oppsummering av 

resultatene. 

20 deltakere svarte på skjemaet, de fleste (13) 

med helsefaglig bakgrunn. De resterende 

jobber innen administrasjon, IT og 

drift/vedlikehold. De fleste (17) oppgir å ha 

noe erfaring fra arbeid med velferdsteknologi 

og tjenestedesign. De fleste har ikke noe eller 

lite/noe forhold til tjenestedesign fra før. To 

beskriver det som et interessefelt, og to 

spesifiserer at de har prosjekterfaring.  

Deltakernes forventninger til dagen varierte 

fra «ingen» eller «ikke så store», via 

forventninger om å lære noe nytt, utveksle 

erfaringer, lære om bruk og implementering 

av designmetodikk, om organisering knyttet til 

bruk av velferdsteknologi, til å få konkrete tips 

og ideer, hjelp til å konkretisere prosjektet, og 

hjelp til å lage poster til læringsnettverkets 

avslutningsseminar.  

Når det gjelder de viktigste innsiktene 

deltakerne fikk i løpet av dagen kan de 

oppsummeres som følgende:  

Innsikt i tjenestedesign som metode og 

tenkemåte: En strukturert måte å tenke på 

som kan gi nye ideer. Systematisk kartlegging 



  

 
 

   
 

og det å skaffe seg oversikt over helheten kan 

gi ny innsikt. Gjør det mulig å strukturere 

kompleksiteten og bli oppmerksom på detaljer 

man kanskje ikke hadde tenkt på.  

Innsikter knyttet til planlegging og 

systematisering av eget arbeid, og viktigheten 

av evaluering og oppfølging: Hva det må 

jobbes med videre, hva som bør være i fokus, 

hvilke utfordringer man kan møte på, hvilke 

avklaringer man må ha og hvilke tilpasninger 

f.eks. av prosedyrer, som må gjøres. Og som 

én skriver: «Det er mulig for oss å klare 

dette.» 

Innsikter knyttet til viktigheten av trygghet for 

bruker, informasjon, opplæring, 

ansvarsfordeling og erfaringsutveksling med 

andre kommuner.  

Når det gjelder hvilke av de introduserte 

metodene deltakerne ser som nyttige og kan 

tenke seg å bruke i eget arbeid med 

velferdsteknologi og tjenestedesign, gjelder 

det først og fremst fremdriftsplan (12), 

tjenestereise (10) og personas (9), før 

nettverksanalyse (6). Én er litt usikker og 

beskriver verktøyene som bra, men 

tidkrevende.  

De fleste oppgir dagen som positiv eller bedre 

enn forventet og forventningene som i stor 

grad innfridd. Noen hadde håpet å få jobbe 

mer direkte med poster til 

avslutningsseminaret til læringsnettverket, 

men synes likevel det som ble gjort var 

interessant og nyttig.  

Samtlige deltakere oppgir at nivået var 

tilpasset dem og deres forkunnskaper, 

inkludert dem som oppgir å ha noe 

prosjekterfaring med tjenestedesign. Dagen 

beskrives som bra, interessant, 

tankevekkende, nyttig og lærerik, og 

studentene som dyktige.  



  

 
 

   
 

 

Hvordan lage en poster? 

Ved invitasjonen som gikk ut til kommuner om deltakelse i læringsnettverket ble det informert om at 

kommunene skulle delta og bidra på erfaringskonferansen i Ålesund. Det ble tidlig klart at 

kommunene blant annet skulle bidra til en posterutstilling. De færreste kommuner har erfaring fra 

både å delta med poster og å utarbeide slike.  For å hjelpe kommunene i gang og gi noen praktiske 

råd, fikk de tekst i bildet over i et av nyhetsbrevene som gikk ut fra oss 

 

Den fjerde samlingen er i skrivende stund ikke gjennomført i/av Sør-Trøndelag. Programmet er som 

følger: 

 Forberedelser og øving til posterpresentasjon 

 Besøke ALV-Møre. Informasjon om samarbeidet mellom Ålesund kommune og Høgskolen i 

Ålesund og det tverrfaglige arbeidet som er i gang der.  

Posterutstilling 

Som tidligere nevnt, forventer vi at samtlige kommuner som deltar i læringsnettverket deltar og bidrar 

i Ålesund. Alle kommuner må derfor bidra med poster. Flere har etterspurt en mal for hvordan man 

lager en poster og hva denne skal inneholde. Det viktige for dere blir å finne ut HVA  dere ønsker å 

formidle, og hvordan dere kan gjøre det med svært få ord. Her er en lenke til en artikkel om en gjeng 

som vant en posterutstilling, kanskje den kan være til inspirasjon?  

http://www.napha.no/content/6651/Vant-konkurransen-om-beste-poster 

Vi vil veldig gjerne at dere presenterer en god historie, og at dere trekker frem 

3-5 punkter dere mener er viktige for prosjektet i deres kommune. Ikke glem og 

presenter kommunen din, hva har dere gjort, gjerne hvordan, og hva tenker 

dere videre. Vi har en mal her som er sendt ut i forbindelse med en konferanse 

om innovative innkjøp som skal være i Namsos 18. mars.  Bruk malen som en 

inspirasjonskilde.  

Kommune: Best kommune  
Behov: Nytt varslingssystem som er uavhengig av hvor brukeren befinner seg. Vi ønsker to-
veis kommunikasjon. Ulike hjelpebehov bør kunne varsles. Systemet bør kunne brukes både i 
sykehjem og hos hjemmeboende eller i omsorgsboliger. Det bør være mulig å utvide med nye 
varsler (flere funksjoner) etter hvert som nye løsninger / muligheter utvikler seg og vi er i 
stand til å håndtere dem.  
Omfang: 2 eksisterende sykehjem og ett under bygging. 30 omsorgsboliger og ca 50 
hjemmeboende.  
Tid: Innkjøpet bør være gjennomført ila 2015 eller 2016.  
Utfordringer: Dagens system er analogt og lite utbyggbart. Nåværende leverandør skal slutte 
med dagens løsning. Vi trenger sannsynligvis å investere i ny digital plattform. Opplæring, og å 
kunne se muligheter med helt nytt system.  
Kontaktperson: Ola Nordmann, helse- og omsorgssjef i Best kommune. Tlf: 41 86 76 99 / e-post 
ola.nordmann@best.kommune.no  

http://www.napha.no/content/6651/Vant-konkurransen-om-beste-poster


  

 
 

   
 

 Demonstrasjon 

 Etikk og juss. Verktøyene Våke og erfaringsnotatet om bruk av sporings og 

lokaliseringsteknologi vil bli lagt til grunn. Verktøyene er utviklet av henholdsvis Rokilde 

sykehjem i Kristiansund og Ålesund kommune. Begge som en del av arbeidet som pågikk i 

Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet.  

 

Refleksjoner fra driverne av læringsnettverket i Sør -Trøndelag 
Læringsnettverket i Sør-Trøndelag har blitt drevet av tre medarbeidere fra kommuner i fylket, Renske 

Jelsma, prosjektleder for velferdsteknologi i Bjugn og Åfjord, Siv Iren Stormo Andersson, 

kommunalsjef Bjugn kommune (tidl prosjektkoordinator for Det Midtnorske 

velferdsteknologiprosjektet) og Kirsti Fossland Brørs, prosjektleder velferdsteknologi, Trondheim 

kommune.  Vi førsøkte tidlig i planleggingsprosessen å knytte til oss samme prosessveileder som 

Møre & Romsdal, men vedkommende måtte takke nei på grunn av arbeidsmengde. I stedet for å 

bruke tid på å søke etter bistand til prosessveiledning, valgte vi å stole på egen kompetanse. Vi har 

derfor ikke hatt ekstern bistand til planlegging og gjennomføring. Vi har bygget vår oppbygging av 

nettverket på egen erfaring fra tilsvarende prosesser vi har deltatt i selv og etter dialog med våre 

kolleger i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. 

Når vi nå ser oss tilbake, kan vi se at vi ikke har hatt god nok tid til å arbeide med læringsnettverk. 

Alle tre har viktige og krevende jobber og planlegging og drift av læringsnettverk har kommet i tillegg 

til det andre vi gjør/ skulle ha gjort.  

I et læringsnettverk skal deltakerne ta ansvar for egen utvikling. Vi opplever at kommunene har 

deltatt i nettverket med svært varierte utgangspunkt/ ståsted, og at det også har variert mye hvor 

stor grad kommunene har arbeidet på hjemmebane.  

Vi tre som har drevet nettverket har altså både vært prosessveiledere, veiledere underveis, og 

«sakkyndige» i forhold til teknologi. Det har nok vært forventinger til vår teknologiekspertise som vi 

ikke har kunnet leve opp til. På den annen side har vi selv lært mye om at det er mange viktige 

strukturer som må løses og som er vel så viktige som selve teknologivalget som selve teknologien. 

De ulike kommunene har hatt ulike gruppedynamikk i sine team. Noen har vært dyktige til å gå løs på 

oppgaver, det være seg kreative eller andre målrettede oppgaver, og vi har vært nødt til å arbeide for 

å få i gang disse. 

 

Vår anbefaling til eventuelle nye læringsnettverk er at driften av disse legges til utviklingssentrene, 

slik det er gjort i Møre og Romsdal og til dels i Nord-Trøndelag.  Kommuner som skal delta bør også få 

en nærmere forklaring , og forplikte seg, til hvordan arbeidet i læringsnettverket forventes. 



  

 
 

   
 

Læringsnettverk i Nord-Trøndelag 
 

Bakgrunn  
Alle kommuner i Nord-Trøndelag fikk tilbud om deltakelse i læringsnettverk for velferdsteknologi i 

regi av Det midt-norske velferdsteknologiprosjektet. I Nord-Trøndelag er det 6 kommuner som har 

deltatt i læringsnettverket. Nettverket har vært drevet av fylkeskoordinator for velferdsteknologi i 

Nord-Trøndelag, som er tilsatt i Stjørdal kommune, og RO (Ressurssenter for omstilling i 

kommunene) som har deltatt som prosessveileder. Rapporten belyser hvordan læringsnettverket har 

blitt gjennomført, og inneholder også en evaluering av deltakere i nettverket, med refleksjoner fra 

driverne av nettverket. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, NAV Hjelpemiddelsentral og prosjektleder 

velferdsteknologi Steinkjer kommune har deltatt med gjennomføringen av nettverket og vært gode 

samarbeidspartnere og støttespillere.  

Vil takke deltakende kommuner for innsatsen gjennom læringsnettverksforløpet. Kommunene har 

skrevet rapport om lokale prosjekt inn mot læringsnettverket og deres prosess, som er en del av 

denne rapporten. Lykke til med det videre arbeidet.  

 

Stjørdal kommunes prosjekter omkring velferdsteknologi  

Stjørdal kommune har deltatt i det Midtnorske teknologiprosjektet og jobbet med velferdsteknologi 

siden 2012. Siden den gang har antall prosjekter og utprøvinger omkring velferdsteknologiløsninger 

økt i kommunen. Noen av prosjektene omfatter kommunene i Værnesregionen. Noen prosjekter om 

temaet velferdsteknologi er i regi av Værnesregionen og det Nasjonale Programmet for 

Velferdsteknologi, og noen prosjekter er i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-

Trøndelag. Erfaringer fra de ulike prosjektene blir spredt til alle nettverksfora vi deltar i. 

 

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag 

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-

Trøndelag i Stjørdal er siden høsten 2009 

organisert som et prosjekt med styringsgruppe, 

prosjektgruppe og styringsråd. De pågående 

prosjektene pr 1.1.15 er velferdsteknologi, 

hverdagsrehabilitering, læringsnettverk for 

legemiddelbruk, kunnskapsdeling og 

demensomsorgens ABC. Under 

velferdsteknologiprosjektet er det flere 

delprosjektet som skissert i organisasjonskartet 



  

 
 

   
 

 

Forberedelse  

Det ble i juni 2014 sendt ut forespørsel til de 23 kommunene i Nord-Trøndelag om mulighet for 

deltakelse i læringsnettverk for velferdsteknologi.  Det var sju kommuner som ga tilbakemelding om 

at de ønsket å delta i læringsnettverket. Alle fikk tilbud om å delta.  Noen kommuner arbeidet med 

forankring i egen organisasjon, og tematikk frem til 1. samling.  

  

Prosessveileder 

Det ble sendt ut forespørsel til 3 ulike aktører i Nord-Trøndelag med forespørsel om å delta med 

prosessveiledning til kommunene som deltar i læringsnettverket. Det var RO (Ressurssenter for 

omstilling i kommunene) som ble valgt ut til prosessveileder. I forkant av samlingene ble det avhold 

planleggingsmøter for å samkjøre tema og metode for gjennomføring av samlingene.  

 

Metodikk for gjennomføring 

Prosjektleder og ekstern prosessveileder har stått ansvarlige for gjennomføringen av de tre 

samlingene i læringsnettverk i velferdsteknologi, Nord-Trøndelag. 

Kommunene i Værnesregionen deltok på prosessveiledning fra PA Consulting høsten 2014. Flere 

kommuner i Midt-Norge har også deltatt i innovasjonsprosesser med Innoco, med fokus på behov, 

løsning og test. Materiale og erfaringer fra disse prosessene ble tatt i bruk ved gjennomføring av 

læringsnettverket. Arrangørene var opptatt av at kommunene skulle lære seg en metodikk for 

innovasjon i egen kommune, og var disponibel mellom samlingene. Man kontaktet kommunene 

mellom samlingene, men kommunene tok lite kontakt for bistand og veiledning selv. Noen 

kommuner har veldig god fremdrift og forståelse for prosessen, mens andre hadde noen utfordringer 

med å jobbe aktivt med prosjektet på grunn av ressursmangel. Noen kommuner hadde god 

lederforankring både i prosjektet og på samlingene, og man ser tendens til at de kommunene har 

større forutsetning for å få fremdrift i prosjektet. Mellom hver samling hadde kommunene 

Deltakende kommuner: 

 Inderøy 

 Nærøy 

 Namdalseid 

 Verran (Valgte å trekke seg 

etter 1. samling) 

 Frosta  

 Bindal (Nordland fylke) 

 Snåsa  

 

Nord-Trøndelag 

 



  

 
 

   
 

hjemmeoppgaver med videre fremdrift i sitt prosjekt. Under samling nr. 2.og 3. måtte hver kommune 

presentere sitt arbeid. De andre kommunene kom med tilbakemeldinger for hva som kan være lurt 

for videre fremdrift 

Vi valgte å involvere NAV Nord-Trøndelag, som en observatørrolle. Det på grunn av nettverksbygging 

mellom NAV Hjelpemiddelsentral og kommunene i Nord-Trøndelag. Steinkjer kommune har deltatt i 

det Midt- Norske velferdsteknologinettverket siden oppstart, derfor har det vært naturlig at Steinkjer 

har deltatt på samlingene for å dele sine erfaringer og komme med innspill underveis.  

 

Gjennomføring:  

1. Nettverkssamling ble arrangert i Steinkjer 23. Oktober 2014.  

 

Tema var også verdier, problemstilling, målformulering, prosjektgjennomføring og fallgruver. 

Deltakerne fikk presentert viktigheten med god kartlegging (brukerkartlegging og 

organisasjonskartlegging), god prosjektgruppe for å få fremdrift i prosesser. Det var lagt inn 

arbeidsoppgaver i temaene, slik at gruppen kunne ta et bevist valg på videre strategi i egen 

kommune.  

 2. Nettverkssamling ble arrangert i Levanger 2. Februar 2015.  

   

 

Læringsmål: Grunnleggende innovasjonsforståelse, 

hva innebærer en god prosjektgjennomføring, 

behovsinnsikt- forskjell på behov og løsning.  

Hovedtema denne samlingen var fokus på behov, 

og samspill mellom velferdsteknologi og 

tjenesteinnovasjon.  

 

Hovedtema for denne 

samlingen var fremdrift i 

egne prosjekt, 

presentasjon av ulik 

teknologisk løsninger. 

 

Læringsmål: Vær 

kreativ, se ulike type 

løsninger, innsikt i noen 

ulike typer teknologi.  

 



  

 
 

   
 

Kommunene presenterte sitt arbeid mellom samlingene på to lysark, deretter måtte alle kommuner 

gi innspill på ideer til videre fremdrift i de ulike kommunene. Kommunene jobbet deretter med egne 

prosjekt og valgte ut noen tema de skulle jobbe videre med frem til neste samling.  

Kommunene fikk kort innledning om offentlige anskaffelser og utprøving av teknologi i startfasen. 

Deretter presenterte Stjørdal og Steinkjer kommune sine erfaringer, prosjekter og løsninger, RO 

presenterte robotselen Paro. Avsluttet dagen med et besøk på NAV Hjelpemiddelsentralen, men en 

presentasjon av ulike løsninger som kan benyttes.   

 

3. Nettverkssamling ble arrangert i Namdalseid 5. Mai 2015 

 

  

 

 

  

Læringsmål: Innsikt i lovverk ved bruk av velferdsteknologi. 

Se en helhetlig prosess på behov-løsning-test.  

Hovedtema denne samlingen var juss, prosesser i 

innovasjonsarbeid. 

 

Tema var pasient og brukerrettighetsloven, helse og 

omsorgstjenesteloven. Deretter ble prosess for 

saksutredning for alarmsentral i Værnesregionen 

presentert. Hilde Sætertrø, prosjektleder 

Leverandørutviklingsprogrammet for offentlige 

anskaffelser orienterte om programmet og hvilke 

bistand de gir kommunene. Vi fikk omvisning på det 

nye helsetunet i Namdalseid, før hver kommune 

presenterte fremdrift i prosjekt med 2 lysbilder. Hver 

kommune fikk innspill for videre arbeid i sine 

prosjekt.  

 



  

 
 

   
 

Evaluering av gjennomført læringsnettverk:  
Før siste nettverkssamling fikk kommunene tilsendt evalueringsskjema, der vi ønsket at de evaluerte 

metodikken og gjennomføringen av læringsnettverket. Svarene som kom inn viser at det er veldig 

stort sprik i svarene om nytteverdi av deltakelse i nettverket. Dette viser at kommunene hadde ulikt 

utgangspunkt og forutsetning før oppstart. Svarene fra alle kommuner er oppsummert samlet.  

Svarte læringsnettverket til forventningene du hadde?  

For noen var læringsnettverket som forventet. De har hatt stor læringskurve, og det var spennende å 

høre om ulike løsninger og erfaringer. Læringsnettverket fikk de til å innse hvor viktig behov og 

kartlegging er. Når man nå ser tilbake på invitasjonen til deltakelse i læringsnettverket, syns man at 

det er i tråd med det som ble gjennomført.  

Andre kommuner hadde forventninger om opplæring i rent tekniske løsninger og hva som fins på 

markedet. Denne kommunen mente også at gruppearbeid med fremlegg til andre kommuner var lite 

aktuelt, da prosjektene var så ulike.  Generelt ønske om mer erfaringsutveksling fra allerede 

pågående prosjekt. Hadde oppfatningen av behov på forkant, og synes derfor det ble lagt for mye 

vekt på behov.  Forventninger om at man skulle få mer innsikt i fasitløsninger omkring teknologien 

underveis i nettverket 

Nevn tre ting ved dette læringsnettverket som du er fornøyd med? 

Flere kommuner har svart likt, så her er tatt med de uttalelsene som er kommet frem.   

 Greit med 3 samlinger, da er det overkommelig å være med og få gjort noe til hver samling 

 Veldig nyttige og konkrete foredrag underveis.  

 Fått hjelp til å sette arbeidsprosessen i system 

 Fokus på behov/kartlegging, og hvor viktig det er. 

 Omvisning på hjelpemiddelsentralen  

 At vi fikk muligheten til å jobbe med lokale utfordringer innad i kommunen – gjøre det vi 

allikevel skal gjøre 

 At hver kommune får presentere hva vi jobber med og får tilbake meldinger fra de andre på 

det.  

 Work- shop med innspill fra alle deltagerne var veldig nyttig. Fikk tilbakemelding fra 

læringsnettverket som gjør at en har endret arbeidsmetode. Se på hva de andre kommunene 

har som fokusområder.  Knytte nettverk. Trivelig å snakke med ansatte i andre kommuner.  

 Erfaringsdeling/læring sammen med andre kommuner 

 Korte reiseavstander 

 

Nevn tre ting ved dette læringsnettverket som kan forbedres? 

 Gruppene som deltar i læringsnettverket bør ha lik erfaring og samme utgangspunkt, og at 

de ulike kommunene stiller med ansatte på samme nivå i organisasjonen 



  

 
 

   
 

 Lite stabilitet med deltakende kommuner/personer. Ved fravær på samlinger, berører det de 

andre deltakerne og kommuner som deltar.  

 Spisse formålet med nettverket, invitere IKT miljø inn i nettverket. 

 Bli en kompetansebase, ikke så mye gruppeprosess. Opplevde at prosjektleder har stor 

kunnskap om temaet, men skulle ønske vi hadde fått høre mer om det. 

 Mindre fokus på anskaffelser 

 Komme med programmet tidligere, helst avtale med oss på samlingene hva som er forventet 

at vi skal legge frem til neste gang. Fra 1 til 2 samling synes vi dette var veldig uklart. Men på 

2-3 samling var dette bedre.  Korte frister mellom samlingene.  

 Kanskje gi hver enkelt kommune mer målrettet veiledning opp mot problemstillingene. 

 Invitert kommuner som har holdt på med velferdsteknologi lenge, og fått de til å fortelle 

hvordan det har kartlagt behovet og gått fremover i prosessen. Gjerne små kommuner, har 

hørt mye om store kommuner, men ikke små. Vise til de gode eksemplene i samlingene. 

 Har ikke noe mer å komme med.. 

 Gjerne mer systematisert oppsummering fra hvert møte- lettere å bruke det som 

«oppslagsverk»  

 Sluttsamling mer hensiktsmessig plassert – tar mye tid å ressurser å dra til Ålesund 

 Kanskje litt «trange» møterom? 

 

Vil du anbefale andre kommuner om å delta på læringsnettverk for velferdsteknologi? 

 Vil anbefale dette absolutt for kommuner som er i start fasen på å anskaffe seg 

velferdsteknologi. Dette er en perfekt start til å lære og utvikle seg på.  

 Usikker. Kostbart for kommunen å sende flere personer på nettverssamling og opplever at 

læringsutbyttet ikke svarte til forventningene 

 Ja- Bygge nettverk med andre kommuner.  Se på det å finne løsninger i lag med andre 

kommuner.  

 Ja- Helt klart for å komme i gang med de riktige tingene. Vi har en tendens til å starte i feil 

ende, og det trenger ikke å bli den beste løsningen. Vi må skynde oss langsomt. 

 Ja- Viktig for kommuner som er i oppstartsfase med velferdsteknologi. Gode og nyttige 

innspill, greit diskusjonsforum og for å få svar på spørsmål. 

 

- Totalvurdering av læringsnettverket: (sett kryss) 

Tall etter hvor mange kommuner som har satt x- i aktuelle ruten.  

 

Veldig bra Bra Greit Dårlig Svært dårlig 
1 3 1 1  

 

 

 



  

 
 

   
 

Refleksjoner læringsnettverk velferdsteknologi:  
Hver kommune søkte om deltakelse i læringsnettverket (vedlegg 1). I invitasjonen stod det beskrevet 

at det måtte være en leder med beslutningsmyndighet som deltok i nettverket. Man ser at de som 

har god lederforankring og lederstøtte har en større forutsetning for fremdrift i prosjekt. Flere 

kommuner uttalte på forkant at de ønsket informasjon om løsninger. Man ser at det er veldig «lett» 

å velge noen tekniske løsninger uten å bruke nok tid på behov, forankring, kompetanse og 

planlegging om hvordan håndtere tekniske løsningen i en organisasjon.  

De fleste kommuner har gjennomført interne runder om behov, gjennomført innbyggerintervju og 

sett viktigheten av godt forarbeid på dette området er lønnsomt for videre fremdrift i prosjekt. 

Svarene over bekrefter at det er utfordrende å tilfredsstille kommuner, da de har ulik kompetanse og 

utgangspunkt for deltakelse i nettverket.  

Man ser også at de kommuner som har fått avsatt tid til å arbeide med nettverksarbeidet har en stor 

fordel. Kommuner som har avsatt mindre ressurser og gjør denne jobben som et tillegg til, har større 

utfordringer med å drive arbeidet fremover.  

En fordel for kommunene at det ikke er alt for lang reisevei, da terskelen for deltakelse da har vært 

større. En kommune hadde fravær på ei samling, ellers har alle vært representert i alle 

læringsnettverkssamlingene. Men under erfaringskonferansen til Ålesund er det flere kommuner 

som har meldt at de ikke kan komme på grunn av lang reisevei, store kostnader med reise og 

opphold, sykdom i prosjektgruppen, må prioritere drift.  

Mellom samlingene ble det tatt kontakt, både telefonisk og via e-post, med kommunene for å høre 

hvordan det går, om behov for bistand m.m. Det var ingen kommuner som hadde behov for 

veiledning, mer informasjon eller liknende mellom samlingene.  

Læringsnettverksdriverne ser stor fremdrift i alle kommunene fra start til slutt. Flere har tatt tak i det 

organisatoriske; laget opplæringsplan, brukt lokalmedia, invitert inn på bruker-, organisasjon-, og 

politiker-arenaer. De fleste har gått fra å være opptatt av teknologien til hvordan «rigge» 

organisasjonen til å håndtere bruken av teknologien.  

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
 

   
 

RO      

  

RO, Ressurssenter for omstilling i kommunene, er et rådgivningsfirma for norske kommuner. RO har 

11 ansatte, og ønsker å bestå som et lite og selvstendig rådgivningsfirma for de små og middels store 

kommunene. RO er en stiftelse, opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet og KS i 1989. ROs 

kjerneverdier er: Dedikert, Oppdatert og Kompetent. 

RO er landets fremste leverandør av alle typer BPA-kurs og rådgivningstjenester til helse- og 

omsorgstjenesten i hele landet. Når RO bistår kommunene i arbeidet med planer, inngår 

velferdsteknologiske løsninger som et viktig satsingsområde for å møte morgendagens utfordringer. 

 I tillegg leverer RO forvaltnings- og saksbehandlingskurs og lederutdanning til helse- og 

omsorgstjenesten. RO deltar i større FoU-oppdrag for nasjonale myndigheter, og leverer også 

rådgivningstjenester knyttet til øvrige kommunale tjenester og sektorer. RO har over 25 år i bransjen, 

og har hatt oppdrag i over 80 % av landets kommuner. RO leverer årlig 50-60 kurs og 40-50 

rådgivningsoppdrag. 

Gjennomføring av nettverket:  

Rådgiver fra RO har sammen med prosjektleder hatt ansvaret for faglige innlegg og gjennomføring av 

gruppeprosesser under samlingene. I planleggingen av samlingene har det vært viktig å legge både 

forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til grunn for hvordan vi ønsket at deltakerkommunene i 

læringsnettverket skulle planlegge og utvikle sine respektive prosjekter. 

Vi har fokusert på følgende suksesskriterier: 

 Avklaring og formulering av hensikt med prosjektet. Hva er målet? 

 Hvem er målgruppene, og hvem sine, og hvilke behov skal dekkes? 

 Hvordan forankre prosjektene på alle nivå i egen kommune? 

 Hvordan komme fram til gode løsninger? 

 Hvordan lære av hverandre og gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger? 

 Hvordan presentere og reflektere over alle sider av eget prosjekt i mindre og større grupper. 

 Hva har vi fått til, hvor står vi og hva er strategien videre?Evaluering 

 Utvikling i kommunene 

På første samling kom det fram at kommunene var på forskjellig ståsted i prosjektene sine. Det var 

likevel nyttig at alle fikk anledning til å utarbeide eller bearbeide hensikt, mål og behov på en 

systematisk måte.  Samlingen ga anledning til å lytte og kommentere hverandres framlegg. 

Inntrykket var at før samlingen ble det forventet mer presentasjon av velferdsteknologiske løsninger 

enn det samlingen la opp til, men at vi som ansvarlige for innholdet fikk formidlet nødvendigheten av 

grundig forarbeid før det er aktuelt å se på løsninger.  



  

 
 

   
 

 

Deltakerne var mer kjent med arbeidsmetodene og hverandre på 2. samling. Hver kommune 

presenterte hva de hadde gjort i mellomperioden. Det ble gitt konstruktive innspill til den enkelte 

kommune om hva de kunne jobbe med som hjemmeoppgaver fram til 3. samling. På samling to ble 

eksempler på velferdsteknologiske løsninger presentert både fra RO (selroboten Paro) og fra Stjørdal 

kommune (videokommunikasjon, sensorteknologi i brukers hjem, hverdagsteknologi i 

demonstrasjonsleilighet, videokommunikasjon med døvetolk). Hjelpemiddelsentralen NAV inviterte 

til presentasjon av hva de formidler, noe som var en god arena for kontakt mellom kommunene og 

sentralen. 

Kommunenes presentasjoner på den 3. samlingen viste at de som ved oppstart av læringsnettverket 

var relativt usikre på hva og hvordan de skulle jobbe, har brukt tid i planleggingen på å konkretisere 

mål og hensikt, innhente informasjon fra brukergrupper, utvide prosjektgruppenes tverrfaglighet og 

å forankre prosjektene på de ulike nivåene i kommunen. Flere kunne ønsket de var kommet lenger, 

og begrunnet tempoet i framdriften med manglende ressurser i form av frikjøpt tid.  

Vertskommunen for samlingen hadde omvisning på et nytt sykehjem hvor det er lagt opp til en rekke 

velferdsteknologiske løsninger, og kom med nyttige erfaringer for de kommunene som er i 

oppstartsfasen for nybygg. Representant for prosjektet "Innovative anskaffelser i offentlig sektor" 

bidro til ytterligere kunnskap om hvordan gå videre i arbeidet fram til ferdig kravspesifikasjon.   

Kommunenes resultater 

Kommunene har erfart at ildsjelene er viktige, men at i denne typen prosjekter er viktig å ha 

ressurser til arbeidet. Det er ikke effektivt å basere arbeidet på at det skal utføres i tillegg til ordinær 

jobb. Arbeid med prosjektet kan lett bli utsatt til fordel for de daglige gjøremålene og utfordringene 

når prosjektledelse ikke er prioritert som eget oppdrag. Muligens er dette også årsaken til at tilbudet 

om veiledning under veis ikke er blitt benyttet i særlig grad. 

Når kommunene så legger fram prosjektene sine og har reflektert over hva de har gjort er det like vel 

svært mye godt arbeid som er utført. Det er å håpe at kommunene tar i mot invitasjonen om bistand 

fra prosjektet "Innovative anskaffelser i offentlig sektor" for å sikre at prosjektene blir realisert. 

Samarbeid RO og prosjektleder 

Det har vært et spennende og lærerikt samarbeid mellom prosjektleder og rådgiver fra RO. En fordel 

er at vi har diskutert oss fram til felles referanser om mål, hensikt og om hvordan slike prosesser best 

kan gjennomføres. Vi har kombinert flere metoder, utviklet nye og benyttet hverandres kunnskap og 

kompetanser. 

Nina Heilemann 

 

  



  

 
 

   
 

Kommunenes rapporter 
 

Hver kommune som har deltatt i læringsnettverket har fått i oppgave å skrive en rapport over hvilke 

prosjekt man har pågående i sin egen kommune. Disse rapportene ligger som vedlegg i tilknytning til 

denne rapporten.  

Deltakende kommuner med rapporter:  

 Nærøy kommune 

 Vikna kommune 

 Bindal kommune 

 Namdalseid kommune 

 Snåsa kommune  

 Orkdal kommune 

 Bjugn kommune 

 Åfjord kommune 

 Rissa kommune 

 Trondheim kommune 

 Midtre- Gauldal kommune 

 Roan kommune 

 Hitra kommune 

 Malvik kommune  

 Melhus kommune 

 Aukra kommune 

 Hareid kommune 

 Molde kommune 

 Team Sunnmøre (Ørskog, Vannylven, Ålesund, Hærøy, Ulsteinvik kommuner) 

 Surnadal kommune 

 Vestnes kommune 

 Ålesund kommune 

 Ørsta kommune  

 



SLUTTRAPPORT PROSJEKT 

VELFERDSTEKNOLOGI 

 
 

                            
Alarmsentralen i Bindal kommune skal oppgraderes.       Arbeidsgruppen f.v Heidi Pedersen (leder institusjon),  
                         Anita Lund ( leder hjemmetjenesten), Elin Busch  

             (Avdelingsleder hjemmetjenester), Marita Kveinsjø  

             (ergoterapeut). 

Innledning 
Bindal kommune er kommunen lengst sør i Nordland fylke, og har 1479 innbyggere pr 

01.04.15. Vi samarbeider med Nord Trøndelag innenfor flere områder, - blant annet helse. 

Bindal kommune har gjennom dette prosjektet vært med i et læringsnettverk for å tilegne seg 

mere kunnskaper om velferdsteknologi. I arbeidsgruppen har hjemmetjenesten, 

institusjonstjenesten og ergoterapeut vært med.  

Leder for hjemmetjenesten har vært prosjektleder. 

Det har også vært møter med IT ansvarlig og helse og sosialsjef for å planlegge videre arbeid.  

 

FORBEREDE 
Ønsket å delta på læringsnettverket for å innhente kunnskap om hvordan man kunne starte 

denne prosessen. Lære av andre i samme situasjon.  

Bindal kommune har vært gjennom en større omstillingsprosess. Denne var forankret i 

kommunestyrevedtak og omstillingsprosjekt igangsatt av Rådmannen. Vi hadde i den 

forbindelse utarbeidet en egen handlingsplan, der et av tiltakene er satsning på 

velferdsteknologi. Hverdagsrehabilitering er et av de andre punktene, og vi ser at disse to 

områdene henger sammen med hverandre. 

Bindal kommune har en trygghetsalarmsentral som må skiftes ut, samtidig som det er nye 

behov for trygghetsalarmer i og med at analoge telelinjer skal fases ut. Videre  bygge opp 

trygghetspakker for at brukere skal kunne bo lenger i eget hjem. Delfokus på nytt 

sykesignalanlegg på institusjon, som har en bredere funksjon enn i dag. Vi har også planer om 

å øke selvstendighet og egenmestring blant innbyggere ved hjelp av velferdsteknologi og 

hverdagsrehabilitering. 

 

PLANLEGGE 
For å finne ut om vårt mål med å investere i nye trygghetsalarmer og nytt sykesignalanlegg 

var det Bindal kommune hadde behov for, måtte vi kartlegge behovet hos potensielle brukere. 

Helsepersonellet kan bare anta behov, mens det er brukerne og innbyggerne selv som kjenner 



sine behov og ønsker. Det ble utarbeidet en intervjuguide  (etter mal fra det Midt-norske 

velferdsteknologiprosjektet) for å kartlegge forventinger og behov for velferdsteknologi i 

fremtiden. 

Utvalget av personer var bevisst, da vi ønsket en spredning i bosetting, alder og kjønn. Alle 

informantene var i aldersgruppen 64-76 år. 

Ergoterapeuten gjennomførte intervjuene. Noen ble intervjuet på telefon, andre på 

hjemmebesøk. Noen fikk intervjuene tilsendt noen dager før intervjuet ble gjennomført.  

Vi hadde blant annet med Solbjørg Sagmo og Liv Brevik som er ledere i 

pensjonistforeningene i kommunen. De som ble intervjuet hadde ingen tett oppfølging av 

helsetjenester i kommunen i dag. De som hadde vært i kontakt med helsetjenestene i Bindal 

kommune, enten for seg selv eller pårørende hadde bare gode erfaringer med tjenestene. Det 

kom frem at velferdsteknologi var ukjent for de fleste, 1 av 8 visste litt om hva det innebar. 

De syntes det var vanskelig å se for seg fremtiden og deres behov for velferdsteknologi. Var 

vanskelig å sette seg inn i hvordan framtiden kunne bli og mest for at dette var ukjent og de 

ikke visste hvilke muligheter som finnes innen velferdsteknologi og hvilke krav de har. 7 av 8 

var klare på at de ønsket å bo lengst mulig hjemme når de ble eldre. For at de skulle føle seg 

trygge hjemme var det en forutsetning at det var hjelp tilgjengelig om behovet skulle være 

der. Og at boligen var tilrettelagt for at de kunne være mest mulig selvhjulpen i hverdagen. 1 

av 8 ville heller bodd i omsorgsbolig/ leilighet om hun ble alene i egen bolig, da for 

tryggheten og det sosiale. Viktige forhold videre var god oppfølging, at hjelpemidlene 

fungerte, og om det skulle være noe med hjelpemidlene så kom det noen med kompetanse for 

å rette dette raskt.  

God opplæring og informasjon om mulighetene og kravene i forhold til velferdsteknologi og 

tilrettelegging av egne boliger ble også nevnt. De ønsker hjelp når behovet er der, enten om de 

bodde hjemme eller i kommunale boliger/leiligheter med ansatte. Avhengig av at systemene 

fungerte for at de skulle stole på det.   

Tilgjengelighet av helsepersonell var noe flere nevnte. Noen var bekymret for at enkelte 

tjenester kunne bli flyttet lengre unna i fremtiden slik at det ble mindre tilgjengelig for 

enkelte. Samt sentralisering. 

Mange var fysisk aktive, ikke nødvendigvis med organisert aktivitet, men med flere hobbyer 

som bl. a dans og hagearbeid. Det ble foreslått mer organisert aktivitet for eldre 

hjemmeboende, for å få ut de som sitter mye inne og alene.  Også for de som allerede er ute 

og trimmer for å få være sammen med andre. Gjøre det mer lystbetont. Var viktig for alle å 

være i aktivitet i hverdagen. 

Etter intervjuene kommer det altså frem at flere ønsker å bo hjemme lengst mulig i egen bolig. 

De vil ha tilgjengelig hjelp som kan komme ved behov som trygghet. Var viktig for flere å 

være mest mulig selvhjulpen i hverdagen. Samt tilrettelegging av eldre boliger for at det skal 

være hensiktsmessig å bo hjemme når de blir eldre.  

 

 

VÅRE MÅL 

 

Behov for å videreutvikle pasientjournalsystem Profil, mobil omsorg og oppgradere analoge 

trygghetsalarmer til digitale. Dette i løpet av 2015. 

Det har blitt utarbeidet intervjuguide og intervjuet åtte personer i alderen 64 til 76 år for å 

kartlegge forventninger og behov for velferdsteknologi i kommunen.  

 

Vi har også på konferanse i Namsos den 18. mars om ” Smarte anskaffelser ”. For å få 

innhente kunnskap om hvordan denne prosessen kan gjennomføres. Lære av leverandører og 

andre kommuner som har vært i samme situasjon.  



 

OM LØSNINGEN 
Kartleggingen gjennom intervju var krevende i forhold til flere forhold. Vi brukte tid på å 

forberede gode nok spørsmål, velge ut informanter som var i morgendagens brukergrupper, at 

informantene skulle ha ulik kjønn/alder/bosatt i ulike deler av kommunen, gjøre avtale om 

tidspunkt for intervju og gjennomføre intervjuet. 

Vi brukte mye tid på å fokusere om behovene vi hadde en formening om fantes blant 

innbyggerene, ikke nødvendigvis trengte å stemme med deres egen oppfatning. 

Investrering  i utvidelse av fagsystem gjennomføres som planlagt. Vi ser at det er viktig å 

skynde oss langsomt for å klare å investere i riktig type alarmer på grunn av hensyn til 

nett/driftsløsning. 

Vi ser at det har vært viktig å involvere IT, som er i stand til å sette dette inn i en større 

sammenheng i kommunen. For eksempel i valg av ulike telefonsløsninger som vi også står 

ovenfor. Vi har ikke klart å involvere vaktmester i arbeidet, men ser at det er sentralt. 

 

Hvordan har vi testet ut mulige løsninger? 

Vi skal presentere resultatene på møter i pensjonistforeningene i kommunen. Vi skal 

samtidig informere om hva velferdsteknologi inneholder av mulige løsninger. Vi ser også 

at det er ønskelig med informasjon om utbedringstilskudd. Dette er planlagt til september 

2015. 

Vi trenger også å involvere plan og utviklingsektoren/vaktmester. (Monteringer, fiber-

behov) 

 

LØSNINGENS VERDI OG GEVINSTREALISERING 
Vi er med i et forskningsprosjekt tilknyttet læringsnettverket/HIST, der en del tall før oppstart 

foreligger. Vi må fortsette med å analysere tilbakemeldingene vi får fra brukere etter 

informasjonsmøtene.  

 

FØLGE OPP 
For å gjøre eldre mer bevisste på mulighetene som finnes innenfor velferdsteknologi har vi 

avtalt informasjonsmøte med pensjonistforeningene i kommunen til høsten. 

Vi ser også for oss å bruke «Båtsaumen» som er et lokalt magasin «alle» leser. En 

informasjonsbrosjyre kan også være aktuelt. Vi velger fortsatt å se dette nært opp mot 

hverdagsrehabilitering. Det er flere ansatte som søker på videreutdanning i 

hverdagsrehabilitering med oppstart til høsten. 

Det er søkt om ekstra midler til innovasjon i helse- og omsorgsavdelingen, gjennom 

kompetanseløftet 2015. 

 

LÆRING 
Hva er det viktigste dere har lært?  

Helsepersonell må bli flinkere til å spørre brukere og lytte til hvilke behov/ønsker de har, i 

stedet for å tro på at vi sitter på løsningen. 

Hva har vært vanskelig? 

Vi ante ikke at dette var så stor et område da vi startet. Å avgrense godt nok var en utfordring. 

Det var vanskelig å skjønne betydningen og viktigheten av kartlegging og gjennomføring av 

intervju. 

Hvilken betydning har arbeidet hatt for brukerne, ledelsen og medarbeiderne? 

Vi ser det har vært viktig at alle har vært involvert. Spesielt viktig med forankring i ledelse. 

Hva er deres samlede erfaringer med læringsnettverket?  



Bra. Praksisnært. Gode forelesninger/informasjonsbolker underveis. Kort reiseavstand. 

 

 

20.05.15 

Anita S Lund 

Prosjektleder 

 

 



  

 

 

 
SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE 

«VELFERDSTEKNO» 
 

 
 



  

Teamet fra Bjugn har bestått av 4 kollegaer fra hjemmesykepleien.  
Vi er Eli Larsen(hjelpepleier), Lill Eirin Rosø Melum (omsorgsarbeider), Kine 
Gudmundsen(helsefagarbeider) og Trine Ekrem (hjelpepleier). Vi har hatt god støtte fra Maria 

Wahl Olsen (fagleder/sykepleier i hjemmesykepleien) og Rigmor Valstad Bjørklund 
(avd.leder i hjemmesykepleien)                 

 

 

 

Innledning 
Tjenesten er en hjemmebasert tjeneste og består av både omsorgsboliger og hjemmeboende. 

Vi har sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere, assistenter og 
hjemmehjelpere i jobb. Det er døgnbemanning.  
 

Vi har våre utfordringer når det gjelder økt behov for hjelp fra det offentlige og ser nytten av 
det å ta i bruk velferdsteknologi for å kunne løse en del av disse utfordringene, både til 

brukernes livskvalitet og til tjenestens utfordringer med fagkompetanse og tid. Dessuten er det 
viktig å tenke på den fremtidige tjenesten og allerede i en tidlig fase kunne være en del av et 
innovativt miljø, for å kunne ta del i viktig fremtidsrettet kunnskap. 
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FORBEREDE  
Det er en fin anledning til å utveksle erfaringer med andre kommuner i Sør-Trøndelag. Man 
ser hva de enkelte har behov for og hvordan disse arbeider for å nå målet sitt.  Andre ser også 

hva Bjugn har behov for og hvordan vi jobber for å nå målet vårt. At det er ulike kommuner 
gjør bare prosessen mer interessant. Det er også en god arena at vi sammen kan lage en felles 

plattform hvor man kan hente og benytte seg av hverandres gode læringsprosesser. 
Forankringen ligger i tjenesten, både på politisk nivå og leder nivå i PRO. Det som er 
utfordring er å finne tid til å samle gruppen i en hektisk hverdag hvor mange er opptatt i andre 

prosjekt og hvor tjenesten har mange oppgaver. 
  

 

Planlegging 
Gruppen startet arbeidet med denne nettbaserte oppgaven, og kalte prosjektet vårt 
«Velferdstekno». Vi så gjennom denne oppgaven at behovet for generell opplæring var stort. 
Med denne kunnskapen, laget vi i gruppen i samarbeid med gjengen i Åfjord og Renske som 

leder en fagdag hvor kommuner på Fosen ble invitert til å se hva som finnes og til å stille 
spørsmål. Dette ble en stor suksess, og mange fornøyde deltagere dro hjem til sine kommuner. 

 
 
Målet for gruppen har vært å kunne gi tilbake et dokument i form av en lett og informativ 

brosjyre som gir noe innsikt i hva velferdsteknologi er og hvordan dette kan brukes både av 
tjenestemottaker og tjenesteyter. Vi så fort at en opplæringsbrosjyre var å sikte for høyt og 
valgte da å konsentrere oss om å få laget en informativ brosjyre som skal gis til alle ansatte i 

PRO. Måten vi jobbet på var da å lage et spørreskjema som ble lagt ut i hver avdeling i PRO. 
Dette var da et skjema som den ansatte kunne skrive opp hva de lurte på med tanke på 

velferdsteknologi og da spesielt Min Medisin (dispenser-prosjekt)og Trygge Spor 1+2 (gps-
prosjekt). Gruppen ønsket at denne brosjyren skulle ha ett innhold som inneholdt de mest 
spurte spørsmål. Dessverre kom det ikke så mange spørsmål tilbake til oss, så vi har da fylt 



  

brosjyren med den informasjon gruppen mente var aktuell.. Det er en utfordring å innføre 

store prosjekter i en gruppe ansatte som ikke ser det er behov for denne typen hjelp. Noen var 
positiv ved oppstart av prosjekt i 2012, men fortsatt er det en del som ikke er det enda. Derfor 

mente gruppen at dette måtte være et godt verktøy til å introdusere velferdsteknologi inn i 
ansatt-gruppen.    

 

 
 

 
Vi har også jobbet masse med tjenestedesign og dette arbeidet har vært  spennende og 
lærerikt. Vi har i gruppen laget en PowerPoint i dette arbeidet som viser litt hvordan en 

tjeneste kan se ut når prosjekter er avsluttet.  
 

Hvordan har dere kartlagt praksis og hva var de viktigste funnene? 
Gruppen ønsker å vise nytten av velferdsteknologi og hvordan man kan benytte seg av denne 

typen hjelpemidler for å kunne gi en god og helhetlig omsorg, samtidig som man bevarer den 
kontakten med varme hender som er så viktig for den eldre generasjon. 
Vi ønsket også å vise viktigheten av god opplæring, for det er så viktig at hjelpemidler som er 

av slik teknologisk art er til å stole på. Dette er viktig for brukeren  som skal benytte seg av 
dette i en sårbar situasjon og det er viktig for tjenesten, slik at personalet ser på det som et 
hjelpemiddel og ikke en belastning i en travel hverdag. Fagdagen som ble arrangert i februar 

ble en pekepinn for gruppen vår hva andre kommuner lurer på i dette arbeidet. Dessverre ble 
ikke vår egen spørreundersøkelse til brosjyren vår like interessant. Det kom inn 3 spørsmål 

fordelt på alle avdelinger, slik at vi i gruppen laget nok de fleste spørsmål selv. Hva man 
kunne gjort annerledes er i denne forbindelsen er å presentert prosjektet bedre i eks: 
utviklingsmøter på forhånd, slik at dette var litt kjent før spørreundersøkelsen kom.    

  

    UTFØRE 

Gruppen har enda ikke fått iverksatt brosjyren da den er under «produksjon» Men den tenkes å 
dele ut til alle ansatte og leder i PRO , i tillegg til ergoterapi-fysioterapi- legetjenesten.   

 
 

EVALUERE 
 
Vi håper på en god måloppnåelse i den forbindelse at brosjyren vår vil gi hver ansatt i PRO en 

liten innsikt i hva og hvordan Velferdsteknologi kan benyttes i vår hverdag . Brosjyren 



  

planlegges ferdig til avslutningstreffet i Ålesund i mai, og gruppen satser på å ha med et 

eksemplar. Den blir delt ut i egen tjeneste så fort den er ferdig.  
 

 
 

Man kan ikke nå si om man er fornøyd med produktet, men en deltagelse i et læringsnettverk 
har vært både spennende og utfordrende.  Det har vært lærerikt på den måten å se hvordan 

andre kommuner har arbeidet og hvilke prosjekter de har hatt behov for. Det har også vært 
interessant å se at selv om kommunene på Fosen er ulike både geografisk og innbyggertall  er 

utfordringen i pleie og omsorgsektoren ganske lik med tanke på fremtidens omsorgsoppgaver. 
Vi er en gruppe på 4 som har vært fast i gruppen, med støtte fra fagleder/avdelingsleder. 
Utfordringen vår har vært å finne et samlingspunkt, slik at både arbeidsdag og fridager har 

blitt respektert. Turnus gir utfordringer når man skal treffes slik. Vi jobbet litt med å finne ut 
hva egentlig behovet vårt var, fordi vi syntes dette temaet med tjenestedesign var på en måte 

«ferdig» og lå i politisk nivå allerede da vi gikk i gang med gruppearbeidet. Men da ideen om 
en felles brosjyre kom, fikk gruppen nytt engasjement og glød.  
 

 
 

FØLGE OPP 
Hvordan vil dere følge opp?  
Vi vil følge opp på den måten at Velferdsteknologi fortsatt er et aktuelt tema på vår 
arbeidsplass og være tilgjengelig for spørsmål fra ansatte.  
 

 
 

Hvordan vil dere sikre videreføring  
At aktuell informasjon deles med alle og at ansatte føler trygghet med Velferdsteknologi, slik 

at de anbefaler dette videre til kommunens innbyggere. 
 

Planer for spredning? 
Vi tror at når dette er en innarbeidet tjeneste, med trygge og kunnskapsrike kollegaer sprer 
dette seg selv gjennom gode rykter. 

 

LÆRING 
Hva er det viktigste dere har lært?  



  

Holdningsarbeidet er utrolig viktig, og at kunnskap må være på plass tidlig. 

 

Hva har vært vanskelig? 
Å holde engasjementet oppe både i gruppen og i personalgruppen 
 

 

Hvilken betydning har arbeidet hatt for brukerne, ledelsen og medarbeiderne? 
Brukerne får en pleier som er trygg på det hjelpemiddelet som er installert hjemme 

Ledelsen ser hvor viktig arbeidet med implementering er og lærer til senere at tid er nøkkel til 
suksess 

Medarbeiderne får en arbeidsdag som man er trygg i og kan yte en god service til brukerne 
sine. 

 

Hva er deres samlede erfaringer med læringsnettverket?  
Gode erfaringer, godt å se at vi er flere i samme «båten» 
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SLUTTRAPPORT 

MALVIK KOMMUNE       

  

 

 
 

Innledning  
Ensomhet er et folkehelse-problem. Ny teknologi kan bidra til at kontakten med familie og 

venner oppleves som mer nær og personlig ved at du ser den du snakker med på «video» 

mens du snakker. Eldre og andre med redusert funksjonsnivå kan ha et særlig utbytte av 

denne måten å kommunisere på. 

Prosjektgruppa ønsker å ha fokus på ensomhet i kommunen, og har som mål å redusere 

ensomhet hos innbyggerne. Det er flere som melder til kommunen at de er ensomme, og at 

de har lite sosial omgang med andre. Det er viktig for vår kommune og prøve ut 

Facetime/Skype med håp om at det gir økt livskvalitet til den enkelte.  

Velferdsteknologi som satsningsområde er forankret i kommunen, og vi har fått klarsignal til 

å jobbe med facetime/skype i læringsnettverket. 

 

Målet med prosjektet 

Svært mange har allerede den nødvendige teknologien i hjemmet, men har ikke tatt i bruk 

de mulighetene dette gir. Både smart-telefoner og pc kan benyttes. Kommunens rolle vil 

http://www.malvik.kommune.no/intranett
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primært være knyttet til informasjons- og opplæringsarbeid. Det er vesentlig for Malvik 

kommune at opplæringen er tilpasset målgruppene vi ønsker å nå. 

Vi ønsker i løpet av prosjektperioden å få prøve ut facetime/skype til ulike brukere innen 

helse og velferd. Ved endt prosjekt ønsker vi at facetime/skype skal være et kjent 

virkemiddel i forhold til å pleie sosial kontakt, og vi håper å legge til rette for at det skal bli 

en varig tjeneste i kommunen vår.  

 

Hva har vi gjort? 

- Vi har beskrevet hva vi kan tilby – dvs. informasjon om og opplæring i bruk av telefoni med 

video (Skype og Facetime) 

- Studenter fra ergo- og vernepleierutdanning (3. studieår) har vært bidragsytere i flere ledd 

av prosessen. 

- Utarbeidelse av brukerveiledning, inkl. forenklet versjon med bruk av bilder som støtte til 

tekst. 

- Ved hjelp av en elevbedrift i vgs. ble det utarbeidet film som viser bruk av videotelefon. 

- Aktuelle brukere har blitt fanget opp på ulike måter: Gjennom media, oppslag på butikker, 

via intranett, egne ansatte… 

- Utprøving hos brukere. Noen har kommet frem til at det ikke er aktuelt for dem, mens 

andre har vært svært begeistret og sier de vil fortsette å benytte dette. 

 

Viktige faktorer for vårt prosjekt 

 Politisk- og administrativ forankring av prosjektet var på plass i forkant av 

prosjektdeltakelse. 

 God tilgang på tredjeårsstudenter fra både vernepleie og ergoterapi 

 Lave kostnader til utstyr og lett å få brukere til å investere i utstyret dersom de ser 

nytteverdien 

God informasjon om prosjektet ut til både egne ansatte og brukere/pårørende via 

kommunens nettside, Facebook, oppslag på ulike steder i kommunen og hovedoppslag i 

lokalavisen 
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Utfordringer 

Dagens situasjon er at mange tilbringer mer tid enn de ønsker i eget selskap. Hvorvidt vi når 

de som kan ha størst utbytte av dette, er avhengig av at vi greier å formidle hvilke behov 

telefon med video kan dekke. Å nå pårørende med denne informasjonen er også vesentlig, 

da de oftest vil være aktuelle samtalepartnere. 

 

Oppfølging 
Vi har prøvd ut facetime/skype til flere brukere i kommunen og gjort oss en del erfaringer. Vi 

ønsker å videreføre dette tilbudet etter endt prosjektperiode ved å innføre dette tilbudet 

som en fast tjeneste i kommunen. For å komme i mål med dette har vi planer om å 

informere helse og velferdsutvalget, politikere, brukerutvalget, eldrerådet mfl om hva dette 

er og nytten av tilbudet i håp om at vi godkjent det som et fast tilbud. Vi har også et håp om 

å knytte til oss frivillige/pensjonister som kan være ressurspersoner når det gjelder 

opplæring/samtalepartner i videreføringen.  Vi ønsker at Malvik kommune skal tilby 

opplæring i bruk av telefon med video.  – implementert i ordinær virksomhet. 

Læring 
Prosjektgruppa har lært mye i løpet av læringsnettverket. Alle i prosjektgruppa har måttet lære 

seg å bruke facetime/skype, og sammen har vi innhentet erfaringer fra andre kommuner som 

har holdt på med det samme. Vi har samarbeidet med ergoterapi og vernepleierstudenter og 

prøvd ut facetime/skype på til brukere i kommunen. Gjennom utprøvingen har vi skaffet oss 

erfaringer som har gjort at vi har måttet gjort ting på andre måter før til at vi har endret 

fremgangsmåte og endret opplæringspakken som vi hadde laget på forhånd. Vi har lært blitt 

mer bevisst på at alle mennesker er forskjellige og at hvert enkelt individ trenger opplæring i 

forhold til sitt behov. Det som har vært vanskelig er å beregne hvor mye tid man vil bruke i 

hvert enkelt tilfelle, og på sykehjemmet har vi hatt problemer med dårlig nettverk noe som 

gjorde utprøvingen der vanskelig. Vi opplever at vi fikk en del henvisninger etter at vi 

informerte hjemmesykepleien og andre ansatte både skriftlig og muntlig. Viktigheten av god 

informasjon er vesentlig hvis man skal kunne finne aktuelle brukere.  

 

Vi synes det har vært lærerikt å være med i nettverket. Samlingene har vært nyttige og 

informative, og vi har knyttet bånd til andre kommuner som holder på med mange lignende 

prosjekter innenfor velferdsteknologi. Vi synes likevel at det har vært forventet mye arbeid fra 
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kommunene og at det har vært mangel på informasjon til tider. I mellom samlingene har vi 

arbeidet mye for å innfri kravene, og uten studenter har vi villet slite med å komme i mål.  

 

 

 

 

   

 
 
 

 
 



Melhus kommunes deltakelse i læringsnettverket har beklageligvis vært preget av manglende 

oppfølging.  

 

Det har vært langtids sykefravær fra enkelte av medlemmene i den kommunale gruppa, men dette 

forklarer bare noe av den manglende oppfølgingen. 

 

Den kommunale gruppa har evaluert sin egen innsats i læringsnettverket, og vår konklusjon er at 

velferdsteknologiske løsninger ikke har tilstrekkelig fokus i organisasjonen som sådan. 

 

Samtidig har medlemmene i den lokale gruppa arbeidshverdager der det viser seg svært vanskelig å sette 

av tid til annet enn daglig drift. 

 

På denne bakgrunn har gruppa omorganisert og «omkonstituert seg» seg, og melder tilbake til 

kommunens administrative og politiske ledelse at det trengs mer innsats – også økonomisk – for å 

komme i gang med en reell satsing på velferdsteknologi-området.  

 

Etablering av demonstrasjonsleilighet for VT (vårt fokus i læringsnettverket) og oppstart av 

hverdagsrehabiliteringsprosjekt, vil være våre konkrete forslag. 

 

Når det er sagt, så har deltakelsen i læringsnettverket gitt oss nyttige kontakter og erfaringer som vi 

håper å bringe videre. Vi håper videre at ambisjonene fra «Trondheim og omegn»-gruppa om å 

videreføre samarbeidet i ny form, blir realisert. 

 

I tråd med vår øvrige deltakelse i læringsnettverket, er denne sluttrapporten både forsinket og 

ufullstendig. Vi takker likevel for følget, og er sikre på at deltakelsen ikke var bortkastet.  

 

  

 

Mvh Arne Løvset 



SLUTTRAPPORT 

Læringsnettverk i velferdsteknologi 

 
PROSJEKT: 
Prøve ut Pilly SMS som ett 
alternativ til vanlig 

medisinoppfølging fra 
hjemmetjenesten 

 

PROSJEKTGRUPPA I 

ORKDAL KOMMUNE: 
Ingvild Forfang, IKT-

driftsoperatør,  
Magnhild Kristoffersen, 
ergoterapeut 

Kristin Gjersvoll Wangen, 
kommunalsjef 

Grete Nyborg, systemansvarlig for 
Gerica 
 

INNLEDNING 
Vi ønsker å tilby en ny løsning for 

medisinering i hjemmet som bidrar 
til økt trygghet, mer fleksibilitet for 
brukerne og en mer effektiv 

hjemmetjeneste. Orkdal kommune 
har fokus på stadig utvikling og 

forbedring av sine tjenester, og 
sikker medisinering er et viktig 
ledd i det arbeidet. 

 
I første omgang starter vi med utprøving av Pilly SMS, som leveres av Dignio. Pilly SMS er 

en medisindispenser med alarm som varsler når medisinen skal tas. Prøvetidens varighet er 6 
måneder, og i løpet av den tiden håper vi å kunne gjøre oss erfaringer som gir grunnlag for 
beslutning om videre bruk av denne løsningen.  

 

FORBEREDE 
Hvorfor ville dere delta? 
Vi ville delta i læringsnettverket for å få mer kunnskap om velferdsteknologi og for å dra 

nytte av andre kommuners erfaringer på området.  
I tillegg håpet vi at det kunne bidra til nettverksbygging med nabokommuner.  
 

Forankring og organisering av prosjektet 
Velferdsteknologisatsingen i kommunen er forankret i handlingsplanen for 2015-2018.  

 



Vi hadde veldig tidlig en ide om at vi ville prøve ut automatiske dosetter. Vi startet derfor 

med å undersøke hvilke løsninger som fantes i markedet, og fant raskt ut at det fantes gode 
løsninger i andre land enn Norge. Valget falt allikevel på et norsk produkt, hovedsakelig pga. 

enkel tilgang til support fra leverandør.  
På slutten av februar hadde vi et møte med Dignio, der vi fikk demonstrert dosetten og deres 
programvare. I etterkant av møtet mottok vi et tilbud fra Dignio med forslag om samarbeid 

med Hitra, Bjugn og Åfjord kommuner. Samarbeidet innebærer felles opplæring og felles 
etablering av plattform i pilotperioden, samt at alle kostnader til dette deles.  

Videre har vi besluttet at prosjektet skal prøves ut på brukere av hjemmetjenester. 3 
sykepleiere i hjemmetjenesten blir superbrukere på Pilly. Disse vil få i oppgave å presentere 
løsningen for mulige brukere og være ansvarlig for daglig oppfølging på brukernivå i 

prøveperioden.  

 

PLANLEGGE 
Mål for prosjektet 

 Sikre medisineringen til hjemmeboende  

 Mer brukervennlig helse- og omsorgstjeneste 

 Økt fleksibilitet og selvstendighet til brukere av hjemmetjenester 

 Effektivisere arbeidshverdagen i hjemmetjenesten 

 

UTFØRE  
Vi er fortsatt på planleggingsstadiet i prosjektet. Opplæring av ansatte er planlagt i 
månedsskifte april/mai. Før den tid skal vi ha et møte med superbrukere for å avklare deres 

roller og for å planlegge videre fremdrift etter opplæringen. 
 

EVALUERE 
Måloppnåelse vil bli målt gjennom tilbakemelding fra brukerne. I tillegg til å gjennomføre 
kost/nytte-analyser i forhold til effektivisering i hjemmetjenesten. 

 

FØLGE OPP 
Prøveperioden vil forhåpentligvis gi oss et grunnlag for å avgjøre om dette er noe vi vil satse 
videre på. Den vil også gi oss erfaringer på hvordan vi skal organisere dette videre både med 
tanke på oppfølging mot bruker og oppfølging av superbrukere. I starten av prøveperioden 

skal vi ha møter med superbrukerne annenhver uke. Da vil vi få mulighet til å fange opp 
eventuelle problemstillinger og andre ting som vil dukke opp etter hvert.   

 
Hvis vi beslutter ordinær drift etter prøveperioden, er det en forutsetning fra leverandør at vi 
anskaffer 20 dosetter.  

 

LÆRING 
Hva er det viktigste dere har lært? 
Noe av det viktigste vi har lært i nettverket er at vi må stille krav til leverandørene. At 

løsningene som blir presentert for oss må kunne kommunisere med andre løsninger fra andre 
leverandører.  
I tillegg har det vært veldig kjekt å få innblikk i de sentrale føringer som finnes på området 

velferdsteknologi og hvor langt det arbeidet har kommet 
 

Hva har vært vanskelig? 



Det har vært vanskelig å få satt av nok tid og ressurser til å jobbe med 

velferdsteknologiprosjektet i mellom samlingene.  
I tillegg er det vanskelig å orientere seg i jungelen av muligheter og løsninger.  

 
Hva er deres samlede erfaringer med læringsnettverket?  
Læringsnettverket har gitt oss kunnskap vi kan stole på. I tillegg har det vært en veldig god 

hjelp til å komme i gang med velferdsteknologiprosjektet. 
Velferdsteknologidagen som ble arrangert i Bjugn var veldig nyttig for vår del. Der fikk vi 

høre deres erfaringer med prosjektet Trygg medisinering, noe som bidro til vår beslutning om 
å teste ut Pilly fra Dignio.  
Workshopen i tjenestedesign var en veldig lærerik dag. Den gav oss en bedre forståelse av 

prosessen vi må igjennom for å opprette en ny tjeneste, sett både i fra vår side og fra et 
brukerperspektiv. 
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LÆRINGSNETTVERK OM VELFERDSTEKNOLOGI - 
SLUTTRAPPORT FRA RISSA KOMMUNE 

Rissa kommune 

 

Rissa kommune har 6600 innbyggere og ligger på Fosen-halvøya i Sør-Trøndelag. 

Innledning 
Helse- og omsorgssektoren i Rissa kommune:  

 

 

 

 

De ulike enhetene tilbyr blant annet følgende tjenester: 

Lege   Legevakt   Helsestasjon   Jordmor 

PPT   Psykisk helse   Ergoterapi   Fysioterapi 

Dagsenter  Sykehjem   Aldershjem   Avlastning 

BPA   Praktisk bistand  Trygghetsalarm  Støttekontakt 

Matutbringing  Omsorgslønn   Hjemmehjelp   Ledsagerbevis 

Hjemmetjeneste Omsorgsbolig   Flyktningetjenesten  Sosiale 

tjenest 

Sosiale tjenester 

Helse- og omsorgssjef 

Kommuneoverlegen NAV Enhet Helse Enhet Omsorg 
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Arbeidsgruppa i Rissa 

 

Fra venstre: Evelyn Kobberrød, fagleder hjemmetjenesten, Stine Kobberød, ergoterapeut, Stig Erik 

Skaug, tekniker, Børge Solem, avdelingsleder Oppfølgingstjenesten, Hilde A Karlsen, helse- og 

omsorgssjef, Lillian Nøst, enhetsleder Omsorg, Marit Vaarheim, enhetsleder Helse 

Forberedelse 
Rissa kommune ble invitert inn i prosjektet av KS og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Kommunen har 

ikke tidligere deltatt i noe lignende prosjekt på området velferdsteknologi, men behovet har vært til 

stede lenge. Det at prosjektet ble organisert som et læringsnettverk, der man fikk anledning til å lære 

av andre kommuner, var også en viktig årsak til at kommunen valgte å takke ja til å delta.  

Det ble nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe innenfor sektoren. Helse- og omsorgssjef, samt 

enhetslederne for enhet Helse og enhet Omsorg har også deltatt. Prosjektet ble dermed forankret 

administrativt. I tillegg ble prosjektet lagt frem for Hovedutvalg for helse og omsorg i kommunen.  

Planlegging 
Hovedmålet for prosjektet var å ta i bruk 2 stk GPS sensorer i helse- og omsorgstjenesten, for å se om 

GPS kan bidra til å opprettholde trygghet hos brukere og pårørende. GPS skal først og fremst tas i 

bruk i tilknytning til mennesker med påvist demens og/eller kognitiv svikt.  

I tillegg ønsket vi å få økt kunnskap om velferdsteknologi, særlig bruk av sporingsutstyr/GPS, samt 

tilegne oss kunnskap fra andre kommuner. Kommunen skal jobbe aktivt for å kartlegge behov for 

velferdsteknologiske løsninger i egen organisasjon, klargjøre organisasjonen for bruk av 

velferdsteknologi gjennom etiske betraktninger sett i sammenheng med brukerbehov, 
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samtykkekompetanse og nytteverdi, samt utforme en intern og ekstern informasjonsstrategi i 

tilknytning til velferdsteknologi generelt, samt særskilt i tilknytning til prosjektet. 

For å identifisere aktuelle kandidater, har vi valgt å bruke det interne fagnettverket i omsorg. 

Spørsmålet er drøftet med faglederne og de har kommet med forslag til kandidater. Vi har deretter 

gått i dialog med de aktuelle brukerne og deres pårørende. Vi har på den måten funnet to aktuelle 

kandidater. 

 

Utføring 
Kommunen har enda ikke iverksatt noen endringer. Det jobbes fortsatt med sikring av hjemler og 

lovverk, rutiner omkring kartlegging og samtykke, samt en god del praktiske detaljer.  

 

Evaluering og oppfølging 
Etter at prosjektet er satt i gang, vil det bli lagt en plan for fortløpende evaluering og oppfølging.  

Læring 
Arbeidsgruppa har lært mye om velferdsteknologi, både rent praktisk i forhold til å få presentert ulike 

velferdsteknologiske hjelpemidler, men også i forhold til lovverk og rutiner. Vi har mottatt mye nyttig 

og relevant informasjonsmateriale, som vi er avhengig av for å komme videre. 

De utfordringene gruppa har hatt, har vært knyttet til «vanlige» faktorer i prosjektarbeid: tilstrekkelig 

fremdrift, ressurstilgangen, å få samlet alle mm. Vi har også, til tider, følt at vi har manglet svar på en 

del vesentlige, praktiske spørsmål, og det har tatt oss litt tid å skaffe svarene. 

Deltagelsen i læringsnettverket oppleves som svært positivt, det er alltid greit å kommunisere med 

noen som er i samme situasjon og ikke minst med de som har kommet lenger i sin prosess.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VELFERDSTEKNOLOGI 
 

INNFØRING AV GPS SOM SPORINGSVERKTØY I 

OMSORGSTJENESTEN 

 

 
 

Trygghet – Respekt – Selvstendighet 
 
 
 
 
 
 

PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT 

April 2015 

ROAN KOMMUNE 



 

 

Innledning 

Roan er en kommune med ca.1000 innbyggere spredt i et stort geografisk område. 
Kommunen har 1 sykeheim med 19 langtidsplasser og 3 plasser til 
korttidsopphold/avlastning/rehabilitering. Sykeheimen har eget storkjøkken og vaskeri, 
disse enhetene yter tjenester også til hjemmeboende. Det er aktivitør tilknyttet 
sykeheimen som i tillegg driver eldresenter. I nær tilknytning til sykeheimen er det bygd 
29 omsorgsboliger. Hjemmetjenesten har sin base i deler av dette komplekset og gir 
tjenester til ca.50 personer. Kommunen har demenskoordinator, dagsenter for 
hjemmeboende demente, driver pårørendeskole og har samtalegrupper. Institusjon og 
hjemmebaserte tjenester har to kreftsykepleiere. Omsorgstjenesten har fagdag lagt fast 
inn  i turnus . Institusjon og hjemmetjenesten har 1 fagleder hver. Tjenestene drives med 

en felles enhetsleder som rapporterer direkte til sektorleder.  

 
Hvorfor ønsket vi å delta 

Vi ønsket å øke vår kunnskap om innovasjon og videre utvikle en innovasjonskultur for å 
gi trygghet i å ta i bruk digitale løsninger . Videre oppleve  nytteverdi ved å ta i bruk 
ulike løsninger. Gjennom prosjektet  og læringsnettverket så vi muligheten for å tilegne 
oss kunnskap og erfaring fra andre kommuner. Videre utforme en informasjonsstrategi 
og klargjøre organisasjonen for bruk av velferdsteknologi gjennom etiske betraktninger. 

Dette sett i sammenheng med brukerbehov, samtykkekompetanse og nytteverdi. 

 
Forankring og organisering av prosjektet 

Prosjektet er forankret i kommunens øverste administrative og politiske ledelse. Det er 
presentert for eldreråd, pensjonistforening og pårørende. Gjennom fagdager, 
enhetsmøter og personalmøter er prosjektet implementert til ansattegruppa for øvrig.  

Organisering: 

Ansvar Navn Mandat 
Prosjektansvarlig Sektorleder omsorgstjenesten 

Enhetsleder omsorgstjenesten 
Koordinerte ressurser og sørge for 
forankring i tjenesten 

Prosjektleder Sektorleder Sikret gjennomføring innenfor 
rammene(tid, personell,penger), 
rapportering, 
 

Styringsgruppe  Sektorleder 

 Enhetsleder 
 Fagsykepleier sykeheimen 

 Fagsykepleier 
hjemmetjenesten 

Sikret forankring og frigitt 
nødvendige ressurser til 
gjennomføringen. Fulgt opp 
prosjektets fremdrift og resultater 

Arbeidsgruppe  Prosjektleder 
 Fagpersoner 
 Tillitsvalgte 
 Verneombud 
 Ergoterapeut 

Sammen med prosjektleder bidratt 
til at prosjektet gjennomføres etter 
plan Sørget for at ulike fagområder 
og interessenter blir ivaretatt. 
Praktisk gjennomføring av oppgaver 

 

 

 



 

 

Om behovet  

Gjennom prosjektet ønsket vi å ta i bruk GPS som sporingsverktøy til bruk av to 
personer. Vi så behovet for utprøving av teknologien og beslutte å gå til innkjøp av 
sporingsverktøyet til en person på sykeheimen og til en hjemmeboende bruker. Det er et 
ekstra behov for tilsyn, for sporing av personene fordi de forlater området og ikke med 
sikkerhet  kan forventes at de  finner veien tilbake. Vi ser behovet for å øke tryggheten 
til brukerne, pårørende og ansatte. Målet er å beholde/øke funksjonsnivået og beholde 
følelsen av mestring hos brukerne. Behovet er et supplement til omsorgstjenestens 
daglige tjenesteutøvelse . 

 

Hvordan har vi testet ut mulige løsninger 

Løsningen for oss ble å gå til innkjøp av Safemade GPS. Vi er i oppstarten av utprøvingen 
av sporingsverktøyet til brukeren i institusjon. For den hjemmeboende brukeren er 
testingen bredere, da det er usikkert  om ektefelle kan være mottaker av meldingene fra 

bruker. Her ser vi at kommunale ressurser kan bli mottaksapparat for løsningen.  

Vi håper løsningen kan bidra til følelse av større frihet ved å kunne gå ut uten følge, noe 
vi håper øker livskvaliteten. Videre gi pårørende større frihet og gi større grad av 
trygghet når bruker beveger seg alene ute. Muligheten til å bo lengre i egen heim. 

Om den valgte løsningen er god nok er det for tidlig i prosjektet å konkludere med. Vi 

vurderer å gjøre en risikoanalyse underveis i utprøvingen. 

Oppfølging 

For å sikre en videre vellykket implementering av velferdsteknologiske løsninger må vi 

jobbe målrettet med kompetansebygging, rutiner, retningslinjer og 

organisasjonsutvikling. Dette vil gi ansatte i helse og omsorg den 

vurderingskompetansen som skal til for at velferdsteknologi kontinuerlig vurderes og 

tas i bruk der det er hensiktsmessig.  

Øke kunnskapen hos innbyggere, tjenestemottakere, pårørende, ansatte og politikere 

om ulike muligheter og løsninger innenfor velferdsteknologi.  

Velferdsteknologi skal være en del av prosjektet og informasjonsbrosjyren «Leve det 

gode liv i egen heim»  

 

 

 

 

 



 

 

Læring 

Erfaringsdelingen fra andre kommuner har gitt oss innsikt og læring. Viktigheten av 

implementering og det å ha gode rutiner er synliggjort. Læringsnettverket har for oss 

virket som en pådriver for videreføring av velferdsteknologi. Læringsnettverket har gitt 

oss engasjement, kunnskap og praktisk verktøy for kartlegging. Vi har lært at 

planlegging for hvordan forbedringene skal opprettholdes må skje så tidlig som mulig 

etter at læringsnettverket er avsluttet. Det blir  videre viktig med samarbeid både 

tverrfaglig/tverretatlig i kommunen og kommunene imellom. Sammen skal tjenesten 

sørge for aktive og engasjerte medarbeidere og ledere. 

Erfaringene viser at tjenesten møter pårørende som er teknologivante og er klar for 

utprøving og samarbeid i prosjektet. 

Økt bruk av teknologi gir endringer i rutinene og organisering av det daglige arbeidet. 

Vi ser bedre behovet for tjenesteutvikling og behovet  for innovasjon, ser  nye måter å 

løse omsorgsoppgavene på. 

 

Målsettingen må være helsefremmende arbeid, forebyggende tjenester, tidlig innsats og om å 

yte tjenester der folk bor 

 

Roan kommune ligger sentralt i Norge, midt i Trøndelag nord på Fosenhalvøya  



 

 

 

 

 

Jeg velger meg april 

I den det gamle faller, 

I den det nye får feste; 

Det volder litt rabalder, 

dog fred er ei det beste, 

men at man noe vil. 

 

Jeg velger meg april, 

fordi den stormer feier, 

fordi den smiler, smelter, 

fordi den evner eier, 

fordi den krefter velter, 

I den blir stormen til! 

Bjørnstjerne Bjørnson 



 

Sluttrapport Inderøy Kommune 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

Innledning 
Inderøy kommune skiller seg ikke vesentlig fra andre kommuner når det gjelder demografiske 

utfordringer, med flere eldre som har behov for hjelp og færre hender til å utføre nødvendig 

helse- og omsorgshjelp. 

Velferdsteknologi kan være et viktig supplement til ordinære helse- og omsorgstjenester. 

Vi har 6 770 innbyggere, ca. 60 institusjonsplasser, med korttids og avlastning. Så har Inderøy 

42 omsorgsleiligheter med døgnbemanning, hjemmesykepleien har ca. 70-90 brukere. Så har 

vi 6 boliger for mennesker med utviklingshemming, og vi planlegger et nytt bofelleskap i 

slutten av 2016. 

 

Prosjektgruppa i læringsnettverket har bestått av Heidi Dale ergoterapeut i kommunen, Grete 

Neergård avd. sykepleier hjemmesykepleien, Inger Vatn avd. sykepleier Mosvik sykeheim og 

Siv B. Aune vernepleier fagansvarlig på 2 av bofelleskapene og prosjekt leder i 

velfredsteknologi Inderøy Kommune. Vi har arbeidet tett denne tiden, og dratt nytte av 

hverandre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORBEREDE 
 

Inderøy kommune ønsker å ta i bruk velferdsteknologi for å gi et bedre tjenestetilbud til 

innbyggerne. For å komme i gang, er det greit å samarbeide med noen som både har kommet 

lenger enn oss og noen som står på lik linje som oss. Man kan gjøre seg noen erfaringer i lag 

og dele kunnskap. 

 

Forankring og organisering av prosjektet 

Det var skrevet en prosjektplan for implementering av velferdsteknologi i kommunen før vi 

ble med i nettverket. Den ble skrevet av enhetsleder for Pleie og omsorg, tjenesteledere og en 

rådgiver på service/støtte. Prosjektet er forankret administrativt hos rådmann og helse- 

omsorgsledere. Det er politisk forankret gjennom helse og omsorgsplanen 2012-2019.  

 

Organiseringen av prosjektet er slik:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styring/referansegruppe 

Bente Molde 

Per Arne Olsen  

Jorid Melhus 

Prosjektleder 

Siv Berg Aune 

Prosjektgruppe 

 
Heidi Dale- Ergoterapeut  

 

Grete Neergård- avd.sykelpleier 

hjemmetjenesten 

 

Inger M I Vatn- avd. sykepleier 

Mosvik sykehjem.  



PLANLEGGE 
Målet med prosjektet er å møte behovet for trygghet og hjelp til mestring i egen bolig slik at 

brukerne kan bo lengst mulig i hjemme i boligen sin. Det er et mål å bruke ressursene der de 

trengs mest, og heller trygge/støtte de som helst vil klare seg selv ved å ha f.eks. alarmer og 

varsling som er enkel i bruk og som man kan stole på. Et annet mål var å gjøre oss kjent på 

hva som finnes der ute og hva kan vi dra nytte av. Vi viste ikke så mye om dette fra før og 

ønsket å gjøre oss kjente på markedet og hva andre kommuner hadde gjort tidligere. 

 

Hvilke måleverktøy har dere brukt?  

- Vi gjennomførte en spørreundersøkelse av 4 innbyggere.  

- Så har vi deltatt på alle nettverkssamlingene og skaffes oss erfaringer fra andre 

Kommuner og hørt fra hjelpemiddelsentralen hva som finnes av velfredsteknologi.  

- Vi har og deltatt på dialog konferanse på Namsos, der mange av leverandørene var til 

stede.  

 

 

 

Hvordan har dere kartlagt praksis og hva var de viktigste funnene? Sett inn 

resultatene? 

Vi fant fort ut at Inderøys befolkning over 70 år har lite kunnskap på hva velferdsteknologi er, 

vi fant ut at vi må gjøre nye undersøkelser på yngre folk for å få et bedre resultat. Dette er noe 

vi arbeider med per dags dato. 

 

 

 

UTFØRE 
Vi har bestemt oss for å satse på å gå ut til folket og informere de. Fortelle om hva 

prosjektgruppa jobber med, hva målet vårt er og fortelle hvilke velferdsteknologi som finnes. 

Vi skal ordne en glassmonter med ulike velferdsteknologi inn i, som lett kan kjøpes inn for 

alle. Vi skal inn i eldres råd og presentere prosjektet, og om dagen velfersteknologi. Vi har og 

pratet med lokal avisen som skal lage en reportasje om glassmonteren som skal flyttes over alt 

i kommunen. 

Vi skal være mer aktive på hjemmesiden til kommunen, slik at vi forteller hva som skjer og 

hva Inderøy kommune jobber med akkurat nå når det gjelder velferdsteknologi.    

 Så har vi kjøpt inn 5 medisindispensere (pilly) som vi skal teste ut. Der har vi kjørt samarbeid 

med Steinkjer Kommune og de har hatt opplæring til oss på den.  

 



EVALUERE 
Vi er gått fornøyd med læringsnettverket, det har vært en start for oss og gitt oss nyttig 

informasjon. Vi føler at målet er nådd, men vi kunne som sagt ha jobbet enda mer hvis vi 

hadde hatt ressurser til det. Fremover kommer vi til å se mer på behovet og kartlegge dette 

bedre før vi setter i gang med noen innkjøp. Vi har lært mye om markedet, hva som finnes, 

hva andre kommuner har gjort og hva andre kommuner tenker å gjøre fremover.  

 

Men vi vet at det skal bygges et bofelleskap som skal ha velferdsteknologi, så det skal vi 

jobbe aktivt med for å få det på plass.  

 

 

FØLGE OPP 
Vi skal følge opp med å fortsette målet vårt videre, vi skal lage en fremdriftsplan som vi skal 

arbeide med og vi håper på mer ressurser slik at vi kan jobbe mer med bare velferdsteknologi. 

 

 

 

LÆRING 
Den største utfordringen har vært å ha tid til å jobbe med prosjektet. Ingen av deltakerne har 

noe frikjøpt tid til å jobbe med dette, så det kommer i tillegg til de andre arbeidsoppgavene i 

en travel arbeidshverdag. Ellers er det mange produkt og forhandlere å forholde seg til. Vi har 

vært avhengig av å se hva andre har gjort før oss og lært av deres erfaringer. Siden de fleste 

innbyggerne/ brukerne ikke vet så mye om velferdsteknologi, har de heller ikke kunnet si hva 

de kan tenke seg å prøve ut.  

Det er vel medarbeiderne som har lært en del fra oss i prosjektgruppa, gjennom formidling på 

hva vi gjør og hva vi har gjort.  Fremover skal vi informere enda flere. Vi har og hatt god 

dialog med styringsgruppen der vi har informert, om hva vi jobber med og hva vi har lært på 

samlingene.  

 

Selve læringsnettverket har vært spennende og lærerikt. Vi har fått mye kunnskap som vi skal 

ta med oss videre i arbeidet. Det har vært viktige temaer som har fenget oss veldig, alle 

samlingene har vært interessante og vi har blitt mer klokere på hva velferdsteknologi er og 

hva vi kan gjør i vår kommune.  

 

 

 



              
 

Å FJORD KOMMUNE      

 

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI 

 

IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI                 

I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE 

 

Arbeidsgruppen har bestått av: 
 

Gunnveig Årbogen Ugedal    -  gruppeleder / sykepleier  Hjemmetjenesten. 

Karin Dokset           -  ergoterapeut Rehabiliteringstjenesten. 

Guri Flenstad                           - hjelpepleier Hjemmetjenesten / jobber i Utviklingssenter for   

Hjemmetjenester med velferdsteknologi. 

Bjørg Hansen                           -    sykepleier Hjemmetjenesten / jobber i Utviklingssenter for 

Hjemmetjenester med velferdsteknologi. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/%C3%85fjord_komm.svg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Aarnes_i_Aafjord.jpg
http://www.afjord.kommune.no/sitepageview.aspx?sitePageID=3255


 
 

Innledning: 
Åfjord kommune skal vektlegge forebyggende og helsefremmende tiltak slik at befolkningen best 

mulig blir i stand til å ta ansvar for egen helse og sosial situasjon. Når behov oppstår skal 

befolkningen sikres nødvendige helse-, omsorgs- og velferdstjenester. 

Velferdsteknologi er valgt som et virkemiddel for å sikre nødvendige behov. Velferdsteknologiske 

løsninger skal hjelpe enkeltindividet til økt livskvalitet, egenmestring, samfunnsdeltakelse, 

medbestemmelse, sikkerhet og evne til å klare seg selv. 

 Tjenesten kan tilby i dag for eksempel tilby GPS, trygghetsalarmer, teppealarm og medisindispenser. 

 

Prosjektkommune: 

Åfjord kommune har vært prosjektkommune i Trygge Spor, nasjonal satsing fra 2012. 

Læringsnettverket er en videreføring av Trygge Spor prosjektet og kommunen har gjort seg erfaringer 

med velferdsteknologiske løsninger.  Arbeidsgruppen hadde et ønske om å spre kunnskap om 

velferdsteknologi som skaper en holdningsendring til ansatte i pleie og omsorgssektoren, og 

synligjøre muligheten ved bruk av velferdsteknologiske løsninger til kommunens innbyggere.        

Derfor var deltagelse på læringsnettverket ønskelig. 

Velferdsteknologi er i Åfjord kommune forankret i ledelsen. Både politisk og administrativt.  

Omsorgstrappa, vedtatt i Kommunestyret 19. mars 2015:  



Bruke omsorgstrappa aktivt  

i utvikling, tilpasning og  

organisering av  

tjenestetilbudet 

Brukerne er ofte i flere trinn av 

trappa samtidig med ulike  

kombinasjoner av tjenester 

  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRINN 6 Spesialisert tilbud 

Spesialisthelsetjenesten, Somatikk, psykiatri, 

rusbehandling, Spesialistrehabilitering 

TRINN 5 Kjøpte plasser 

Interkommunalt samarbeid 

Fosen Helse IKS/ Fosen DMS, KAD- plasser. Rehabilitering 

TRINN 4  Heldøgns tilbud 

Langtidsopphold sykehjem. Bofellesskap med heldøgns bemanning 

Observasjon /avlastning /korttidsopphold. Kommunal rehabilitering. 

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 

TRINN 3 Hjemmeboende med omfattende bistandsbehov 

Ti lgang på hjemmetjenester 24/7 

 Omsorgsboliger med personalbase 

 Avlastning/ kortidsopphold/ rehabiliteringsopphold i  omsorgsbolig, sykehjem 

Rehabilitering/ habilitering i eget hjem 

Observasjon/ behandling i  kortidsopphold ved sykehjem 

Omsorgslønn. Velferdsteknologi 

Omsorgslønn 
TRINN 2 Hjemmeboende med bistandsbehov 

Hjemmesykepleie, praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistent, miljøarbeid 

Ti l rettelagte boliger med bistand fra hjemmetjenester 

Transporttjenester: TT- ordning  

Trygghetsalarm, Matombringing, Velferdsteknologi, Hverdagsrehabilitering/ Rehabilitering 

 

TRINN 0 Egenomsorg 

Frivi lligsentral/ Fritidssenter: Aktivitet, sosiale tiltak, treffested, matservering, kurs, forebyggende / rådgiving / pensjonist 

Velferdsteknologi og hjelpemidler 

Demensteam  

Ti lskudd ti lrettelegging av bolig 

TRINN 1 Hjemmeboende med behov for støtte i hverdagen 

Hjemmesykepleie, praktisk bistand, miljøarbeid. Demensteam: Pårørende skole / oppfølging  

Familistøttende tilbud som: Kommunalt dagtilbud , Avlastning og Omsorgslønn 

Hverdagsrehabilitering, Habilitering. Velferdsteknologi. 

Fys isk aktivitet / fri sklivstilbud, s tøttekontakt, fri tidskontakt  

Samspill med andre kommunale tjenester 

foregår gjennom Ansvarsgrupper, Individuell 

plan, koordinator og koordinerende enhet  

 

Samspill med 

pårørende, frivillige lag 

og organisasjoner  



Mål for arbeidsgruppa i arbeidet med læringsnettverket: 
 Skulle sette økt fokus på velferdsteknologi  

 Kartlegge ansatte i pleie og omsorgs sin kunnskap om velferdsteknologi 

 Spre informasjon om hva er velferdsteknologi i hverdagen, til ansatte i pleie og omsorg og 

kommunens innbyggere 

 Lage informasjonsfolder 

 Arrangere fagdag på velferdsteknologi for ansatte fra 7 Fosen kommuner 

 

Måleverktøy:  
 Spørreundersøkelse blant ansatte i pleie og omsorg som inneholdt 4 spørsmål 

1. Hva er velferdsteknologi 

2. Hvem kan kontaktes hvis du lurer på noe angående velferdsteknologi 

3. Hva kunne du tenkt deg å vite mer om av velferdsteknologi  

4. Hvordan arbeider din enhet med velferdsteknologi i dag 

 Evalueringsskjema etter fagdagen 

 Flere henvendelser fra ansattegruppen etter fagdagen? 

 Flere henvendelser etter at informasjonsfolderen er publisert? 

 

Resultatene: 
Gjennomgang av spørreundersøkelsen viste stor variasjon i kunnskap om hva velferdsteknologi er. 

Ansatte ønsket også mer informasjon om velferdsteknologi. 

Evalueringsskjemaene etter fagdagen viste interesse for temaet velferdsteknologi. Fagdagen skapte 

også gode ideer for videre praksis. Det var mange som lærte mye nytt, og som ser muligheter for 

fremtiden med bruk av velferdsteknologiske løsninger. 

Resultatene forsterket ideen om å utarbeide en generell informasjonsfolder om velferdsteknologi, 

som skal være tilgjengelig og opplysende. 

Etter fagdagen ble det igjen økt fokus på velferdsteknologiske løsninger, og arbeidsgruppen opplevde 

mer etterspørsel på velferdsteknologiske hjelpemidler. Økt etterspørsel viser at det er i ferd med å 

skje en holdningsendring. 

Velferdsteknologifolderen ble utarbeidet og er tilgjengelig på alle avdelinger i Pleie og Omsorg, 

legekontoret og servicetorget. 

Det arbeides kontinuerlig med velferdsteknologiske hjelpemidler. Nye produkter gir nye erfaringer, 

samtidig som teknologien forandrer seg og oppdateringer kreves.  

 



Læring gjennom deltakelse i læringsnettverket: 
Gjennom arbeidsprosessen er det gjort erfaringer med involvering av ansattegruppen.               

Involvering skaper tilhørighet og engasjement som igjen gir økt kunnskap.  

Fagdagen var en fin måte å spre kunnskap på, gjennom praktisk omvisning og workshops.  

Deltakelse i læringsnettverket har vært nyttig i forhold til å begynne våre egne prosjekt i kommunen. 

Læringsnettverket har vært bra med tanke på at man lærer av andre kommuner. Man utveksler 

erfaringer og samler kontakt mellom kommunene, hører hva og hvor langt andre  har kommet.        

Får innblikk i det som skjer, som inspirerer til innsats i egen kommune. Får nye ideer. 

Betydningen av deltakelse i læringsnettverket for brukerne, ansatte og ledelse er økt kunnskap om 

velferdsteknologi. Som igjen gir gevinst på det helsefremmende arbeidet kommunen står overfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://afjord.kommune.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1008
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Team Aukra  
Aukra kommune valgte å jobbe med 2 prosjekt. Det eine prosjektet 

tok utgangspunkt i sjukeheim / heimetenesta ( 1 ). Det andre fokus på 

menneske med diagnosa psykisk utviklingshemma ( 2 ). Dette var fordi 

gruppemedlemmane  som skulle delta i læringsnettverket  var ulik i 

forhold til erfaring og rolle i arbeidskvardagen. 3 av medlemmane 

jobba ved sjukeheimen, og ein ved tiltak for funksjonshemma. Denne rapporten omhandle 

prosjekt 2 ; menneske som har diagnosa psykisk utviklinghemma. 

 

Team 1 Aukra- Heimetenesta og teknologi hand i hand 
 

 

 

Kven er vi? 

Teamet vårt består av  

 Svein Hartvig Pettersson: Rådgjevar 

økonomi 

 Åshild Tangen: Avdelingssjukepleiar 

Aukraheimen 

 Linda Eckhoff : Avdelingssjukepleiar 

Heimetenesta 

 Wenche Småge: Avdelingsleiar 

Bergtun/Avlastningsbustad 

 

Korleis har vi arbeida for å identifisere behova?  

Vi har sett over lang tid at ein del av våre brukarar har hyppige besøk av Heimetenesta. Vi 

har sett etter andre løysningar for å hjelpe brukarane våre, og for å nytte tida til 

pleiepersonalet på ein meir effektiv måte. Nokre av brukarane ynskjer å greie seg mest 

muleg sjølv, og er nysgjerrig på å prøve ut ny teknologi som gjer at dei kan bu lengst mogeleg 
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heime i eigen bustad. Vi blei våren 2014 invitert med på eit møte med LYSE og Istad Kraft 

som ynskja at nokre kommunar ville bli med i eit pilotprosjekt innan velferdsteknologi.  

Vi blei presentert mange gode løysingar for utprøving. Vi valde å gå inn på fleire løysningar, 

delvis ut ifrå brukars behov og eit ynskje om å prøve ut og få erfaring i å prøve ut 

teknologien. Da vi starta prosjektet hadde vi stort fokus på alle løysingane, men etter kvart 

som vi fekk meir kunnskap såg vi at brukaren sine behov styrer kva for løysningar vi skal 

velje. Vi hadde plukket ut ein aktuell brukar som vi mente ville passe inn i prosjektet, og 

vedkommande var/er positiv til å prøve ut velferdsteknologi. Ved gjennomgang av brukaren 

sine behov fann vi at dei største behova han hadde var hjelp i kvardagen pga kognitiv svikt 

og han hadde stor falltendens både inne og ute.  

Korleis har vi arbeida med å komme fram til løysningar?  

Vi fekk presentert ulike løysingar innan velferdsteknologi, og utifrå behova til brukaren valde 

vi ut den teknologien som vi meinte kunne dekke dei behova brukaren har. Brukaren sine 

behov endra seg og det gjorde at vi måtte sjå på andre måtar å utføre tenesta på. Det vart 

behov for ei ny behovskartlegging, og dette førte til at vi endra kva løysning vi hamna på. 

Løysinga vi har hamna på i forhold 

til brukaren si kognitive svikt er ei 

ytterdør (Nor Dan) med teknologi 

som kamera, fjernstyrt losing, dør 

alarm. Vidare skal han prøve ut ny 

utvikla komfyrvakt, fjernstyrte 

omnar og lys, vann-sensor, 

nettbrett med kalenderfunksjon 

og brukar kan styre dør, lys og 

varme via nettbrettet også. For å 

dekke behovet som brukaren har når det gjeld falltendens, så skal en prøve ut ein ny utvikla 

alarm med Gps og tovegs kommunikasjon. Alarmen kan brukast både inne og ute. Det gjer at 

brukaren blir meir sjølvstendig i kvardagen og kan føle seg tryggare ved at han kan tilkalle 

hjelp enkelt om uhellet skulle skje. 

 

Korleis har vi testa ut?  

Prosjektet vårt har ikkje komme til testfasen enda. Dette fordi teknologien er under 

produksjon og leveringstiden blir endra som følgje av det. Det kan sjå ut som om de fleste 

produkta blir klar i løpet av mai månad, men at sjølve pilot- perioden  vil starte opp i midten 

av august på grunn av ferieavvikling. Antatt testperiode er satt til 3-4 månader. 
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Korleis har vi vurdert utbytte og gevinstfordeling? 

Gevinstfordelinga er vanskeleg å gjere før prosjektet er ferdig, men vi ser at eit realistisk 

reknestykke vil være at vi har en årleg sparing  på ca 340 000,- 

Gevinst for brukaren blir at han truleg kan bu lengre i eigen bustad, og han kan være 

tryggare i eigen heim. Brukaren sin livskvalitet kan bli auka. 

Sjukeheimsplass pr. år : kr 957 000  

Dagsenter 3 døgn pr. år: kr 80 000  

Heimeteneste/Praktisk bistand pr. år: kr 525 000  

Driftskostnad teknologi pr. år: kr 11 000  

Bo i eigen heim kontra sjukeheim: differansen  kr 341 000  

Sjølvevaluering 

Teamet- rette personene? 

Gruppa som skulle starte blei endra tidleg. Noko grunna mangel på tid og noko at vi ønska å 

ha med fleire personar frå drift i pleie og omsorgssektoren. Vi meiner det var fornuftig og at 

vi fekk satt fokus på temaet i heile sektoren. Utfordringa vår har vore at vi ikkje har klart å 

stille heile gruppa på samlingane. Vi har forsøkt å informere dei som ikkje har vore tilstade 

underveis i prosessen.  

Forankring  og pådrivarar i prosessen  

 Aukra Kommune har vist  stor vilje og interesse for å få prøvd ut velferdsteknologi med 

tanke på  framtidig omsorgssenter og omsorgsbustader som skal ferdigstillast i 2018. 

 Ergoterapeut er og vil være en viktig ressurs for dette prosjektet og liknande prosjekt i 

framtida. 

 Tenesteytarane i pleie og omsorg har vist velvilje og er interessert i prosjektet vi har 

jobba med, men er utolmodige på å komme i gang.  

 

Prosessen – Kva har funger godt, Kva kunne vi ha gjort annleis? 

Vi har hatt problem med å klare å samlast alle i lag. Årsaka er mellom anna at PLO i Aukra 

har,  og er inne i ei omstillingsfase som har kravd mykje tid og ressursar. De gangane vi har 

vore samla har vi jobba godt i lag og hatt mange gode diskusjonar. Det vi kunne gjort annleis 

er at vi burde hatt ein fast møteplan som var nesten ufråvikeleg. Da hadde vi fått ein betre 

struktur i heile prosessen. I og med at gruppesamansettinga vart endra blei det vanskeleg å 

få til.     
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Læringsnettverket- nytteverdi 

Gjennom deltaking i nettverket har vi fått mykje god informasjon om tankar og idear andre 

kommunar har og jobbar med. Kanskje det viktigaste vi  har fått med oss er at vi må ta ei god 

behovskartlegging før vi går på løysing.  

Team 2 Aukra- Auka livskvalitet for brukaren   
Aukra kyrkje i påskeliljer: 

 

Teamet 

Prosjektet « menneske med 

diagnosa psykisk 

utviklingshemming», såg det som 

svært viktig å innhente ulike 

aktørar på tvers av 

fagkompetanse / rolle omkring 

brukaren. Dette for å få eit best 

muleg «bilde» av korleis 

imøtekome behovet, og korleis 

tilnærme seg optimal løysing for 

Per. Med bakgrunn i det, vart 

teamet beståande av heilt andre 

medlemmar enn dei som i starten 

var utpeika av Aukra kommune til 

å delta i læringsnettverket. 

Gruppa består av 7 gruppemedlemmar ( alle som har delteke i prosessen blir her definert 

som gruppemedlem ). 
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1. Per er hovedperson i vårt prosjekt (Per er ikkje med på gruppebilete på grunn av teieplikt 

og personvern). Dette med bakgrunn i at det er Per sine behov / ønskje og ikkje minst 

Per sin livskvalitet prosjektet handle om. 

2. Wenche Elin Småge har leia prosjektet, og har ført penna.  Er tilsett i Aukra kommune 

som avdelingsleiar i bustaden der Per bur. Er utdanna vernepleiar, og har i tillegg 

vidareutdanning i leiing helse og omsorgsteneste. Selma Angel Hoem er kommunal 

fysioterapeut i Aukra kommune. 

3. Selma Angel Hoem er kommunal fysioterapeut i Aukra kommune. 

4.  Arne Magerøy er Per sin verge ( er tilsett i Aukra kommune som lærar ved Aukra barne- 

og ungdomskule. 

5. Linda Rossvoldaune Moe er saksbehandlar hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 

6. Oddny Sporsem er Per sin primærkontakt 1.  Ho er tilsett i Aukra kommune v/ bustaden 

der Per bur. Ho er utdanna hjelpeleiar i vernepleie. 

7. Svein Hartvig Petterson. Er tilsett som økonomisk rådgjevar  i Aukra kommune / pleie- og 

omsorg. 

Korleis vi har jobba for å identifisere behovet ? 

I det daglege arbeidet ved bufellesskapet jobbe vi med målretta miljøarbeid i hovudsak, der 

vi tilrettelegg omkring  kvar enkelt bebuar utfrå deira ståstad. Dette ilag med beburane, der 

dei formidle sine ønskjer og behov ( brukarmedvirkning ). 

Per, som er ein av beburane, hadde i forkant for dette prosjektet, nettopp formidla nye 

ønskje og behov til tilsette. Med bakgrunn i det, blei Per naturleg å ta med inn i prosjektet. 

Per  er ein ung mann i starten av 20 åra. Han har diagnosa moderat psykisk utviklingshemma, 

og kognitiv ståstad omkring 9-12 år på enkelte område. Har nedsatt finmotorikk. Per 

håndtere data/ipad veldig godt. 

Per bur i ein frittståande bustad med base mot fellesarealet. I basen er det heildøgns 

bemanning. 

Per har sjølv formidla sine ønskje og behov til tilsette. Dette i dialog med tilsette i den 

daglege samhandlinga , samt i husmøte /ansvarsgruppe møte. 

Per gje utrykk for at han er veldig utrygg og forstår ikkje heilt korleis han skal håndtere ulike 

situasjonar / hendingar.  

Då «brukarreisa» som metode vart presentert på ei av samlingane, syntes denne metoda 

svært nyttig som kartleggings verktøy. Dette for å kartleggje korleis døgnet arta seg for 

brukarane, kor det for eksempel var for mykje / for lite aktivitet, sårbare tidspunkt m.m. 
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Kva  ei  «brukerreise» er ; døgnrytmeplan der ein går gjennom heile døgnet time for time. 

I vårt daglege arbeid som bistandsytere  er det svært « lett » å tilretteleggje utfrå det vi 

antek er det beste for tenestemottakaren, men er det alltid det beste for brukaren sjølv ?   

For å kartleggje Per sine behov og ønskje, valgte vi å nytte «brukerreisa» som metode. Dette 

ilag med fleire aktørar ( punkt 2 ; gruppa ). 

Med bakgrunn i «brukarreisa» vi gjennomførte på ei av samlingane, der Per var vår brukar 

som vi tok med på «reisa», tok vi med oss den  kartleggingsmetoda vidare i jobben heime. 

Dette ansåg vi som viktig slik at våre antakelsar vart sett opp imot Per sin ståstad / hans 

opplevingar og ikkje minst at han sjølv fekk formidle sine behov. 

Vi foretok same brukerreisa ilag med Per og hans primærkontakt. Her var det Per som 

fortalte korleis han opplevde døgnet arta seg for han. Her kom til syne same sårbare 

tidspunkt på døgnet som vi antok, og i tillegg hadde Per  sterke ønskje om å utøve ting sjølv 

utan bistand. 

Med utgangspunkt i den kartlegginga der 

Per sine ønskje og behov kom tydeleg fram, 

kalla vi inn til nytt møte. Då ilag med 

ergoterapeut i kommunen. Her var 

målsettinga at Per sjølv fekk formidle sine 

behov overfor eit tverrfagleg team. Slik for 

best muleg å kunne kartleggje korleis / kva 

vi skulle tilretteleggje omkring Per utfrå 

hans ønskje og behov, og kva finns på 

markedet av velferdsteknologi som kan 

bidra til ein betre kvardag / livskvalitet for 

Per. 

Kva kom til syne ? 

A. Per er svært utrygg og redd på sein kveld / natt når det er styggever ute. Spesielt ved tore 

og lyn. Per veit då ikkje  korleis han skal håndtere situsjonen. 

a. Er redd å stå opp i mørkret for å slå på lyset 

b. Når han er redd og vil ha kontakt med tilsette / vil ned til basen, tør han ikkje gå 

åleine 

c. Ønskje rask kontakt med tilsette slik at dei kjem og hente han ned til basen 

B. Forordne sin eiga medisin 

a. Per har  stort ønskje om å kunne forordne sin eiga medisin 
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Korleis vi har arbeid med å kome fram til løysing ( ar ) ?   

A. Svært utrygg og redd på natta når styggever ; 

Teamet har drøfta i fleire møte korleis vi best muleg kunne tilretteleggje for auka tryggleik. 

Per har  vore med i drøftingane, der han sjølv har sagt korleis han ønskje å ha det.  

Tiletteleggjinga endte opp med lysbrytar like ved senga, telefonnummertil basen / 

nattevakta innlagt i Per sin mobil og lommelykt på nattbordet  i tilfelle straumbrudd. 

B. Ønskje å foreordne eiga medisin ;  

Per tøyse / tulle og vil vare morsom innimellom. Dette gje seg oftast utslag i måtar som kan 

gje uheldige konsekvensar. Han kan for eksempel ta alle tablettane i ein manuell dosett på 

ein gong. Med bakgrunn i dette, er det tilsette som har forordna medisin til Per. 

På samling nr 2 hos Fylkesmannen, fekk vi eit tips av ein deltakar på samlinga om at det 

fantes Pilly medisindispensor på markedet.  

Ergoterapeuten fekk i oppgåve å finne ut av dette, og ho fant følgjande ; 

Pilly er ein automatisk medisindispensor som varsle deg når neste dose skal takast. Dette gje 

riktig og regelmessig medisinering. Det finns 2 utgåver, med eller utan SMS varsling til 

pårørande / tilsette. Mellom dosene går Pilly i låsemodus som hindre dobbel dose. 

Pilly er enkel og påliteleg, den er liten nok til å ta med seg, den tilpassast individuelle behov. 

Pilly blinke og gje lyd når medisn skal takast. Pilly har plass til 28 dose.  

Alternativ 1   

Ein dispensor som varsle tilsette i basen med eit signal når medikamentet blir teke ut. Den 

med signal var dyrast i innkjøp. I tillegg var det kunn apotek som kan leggje i medikamentet 

her. Pris kr 2500,- + frakt +  kostnad for ilegg.  

Når det gjeld signal til pårørande / tilsette når ein tek medisin, lurte vi på kor vidt dette kjem 

under begrepet overvåking. For å få klarlagt det, kontakta vi Fylkesmannen v / Linda 

Rossvoldaune Moe. Her fekk vi følgjande svar ; 

 « dersom kommunen etter en forsvarlighetsvurdering mener at personen det gjelder kan 

administrere sin medisin på denne måten, og vedkommende ønsker det selv, kan vi ikke se 

at det skal være noen grunn til at en slik dosett ikke kan brukes i dette tilfelle» 

Alternativ 2 

Den andre var utan signal. Her var det vernepleiar / sjukepleiar som kan leggje i 

medikamentet. Pris kr 1990,- + frakt ( eingongs kostnad ) 

Med bakgrunn i Per sin økonomi og ikkje minst at Aukra kommune ikkje har eiga apotek , 

valgte Per ilag med tilsette alternativ 2. 
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Korleis vi har testa; 

a) Lysbrytar ved senga, telefonnummer til kveld / nattevakta, lommelykt på nattbordet 

Det har ikkje vore styggever sidan dette vart tilrettelagt, so vi kan ikkje sei noko om korleis 

det vil fungere i praksis når uver.  

Det Per formidle i dag, er at han er tryggare når han går til ro for natta. Dette fordi ting er 

tilrettelagt utfrå hans behov, og han veit at han når tak i kveld / nattevakta dersom behov på 

ein god måte . 

b) Pilly medisindispensor 

Per tek medisin kvar dag X 2. Idet medisinen skal takast, kjem det eit signal frå dispensoren. 

Då er det klart til å ta ut medisin. Per får ta ut kun den dosa som skal takast på det 

tidspunktet. 

Per har eit skjema der han skal signere når teke medisin. 

Tilsette er ilag med Per i starten. Dette for å gjer Per trygg i den nye situasjonen, samt 

kvalitetssikre at dette går bra / er fagleg forsvarleg. 

Tilsette vil gradvis avtrappe deira bistand når Per er trygg i situasjon, og at det elles går fint. 

Korleis vurdere vi utbytte; 

Her er det Per som i aller høgaste grad som har sagt / seier noko om utbytte ; han gje ofte 

uttrykk for auka tryggleik. I tillegg er han svært stolt over det å kunne forordne eiga medisin.   

Per sine ønskje og behov er teke tak i, og gode rammer er kome på plass omkring han. Dette 

har medført at Per sin livskvalitet er auka utfrå Per sin eiga ståstad. 

Når vi ser på kostnaden vart den svært lav ( eingongskostnad ). Dette både for Per og for 

Aukra kommune. 

Sjølvevaluering 

a) Teamet  

Her involverte vi ulike aktørar etterkvart som prosessen gjekk, dette utfrå kva behov for 

kompetanse som dukka opp. I etterkant synes dei involverte aktørane å vare dei rette 

personane for at vi skulle kunne kvalitetssikre prosjektet samt få optimalt resultat. 

b) Forankring 

Når det gjeld støtte i den faglege delen av prosessen, har dette fungert tilfredsstillande. 

Utarbeidinga av det skriftlege produktet har vore svært tidkrevjande då det har vore berre 

ein person som har ført penna. 

c) Prosessen 
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Det at ulike fagpersonar har bidratt, har fungert svært godt. Slik har vi fått fleire ulike 

innfallsvinklar / faglege drøftingar og derav god fagleg kvalitet inn i prosjektet. I etterkant ser 

ein at fleire aktørar frå bufellesskapet kunna ha deltek i heile prosessen, og slik kunna fleire 

ha vore med å utarbeida det skriftlege produktet. 

d) Læringsnettverket 

Deltaking i læringsnettverket har vore veldig lærerikt, og gitt god nytteverdi. Her har vi fått 

mange gode innspel / fagleg utbytte som vi  kan ta med / nytte vidare i jobb samanheng. 



SLUTTRAPPORT PROSJEKT 

VELFERDSTEKNOLOGI 

 
 

                            
Alarmsentralen i Bindal kommune skal oppgraderes.       Arbeidsgruppen f.v Heidi Pedersen (leder institusjon),  
                         Anita Lund ( leder hjemmetjenesten), Elin Busch  

             (Avdelingsleder hjemmetjenester), Marita Kveinsjø  

             (ergoterapeut). 

Innledning 
Bindal kommune er kommunen lengst sør i Nordland fylke, og har 1479 innbyggere pr 

01.04.15. Vi samarbeider med Nord Trøndelag innenfor flere områder, - blant annet helse. 

Bindal kommune har gjennom dette prosjektet vært med i et læringsnettverk for å tilegne seg 

mere kunnskaper om velferdsteknologi. I arbeidsgruppen har hjemmetjenesten, 

institusjonstjenesten og ergoterapeut vært med.  

Leder for hjemmetjenesten har vært prosjektleder. 

Det har også vært møter med IT ansvarlig og helse og sosialsjef for å planlegge videre arbeid.  

 

FORBEREDE 
Ønsket å delta på læringsnettverket for å innhente kunnskap om hvordan man kunne starte 

denne prosessen. Lære av andre i samme situasjon.  

Bindal kommune har vært gjennom en større omstillingsprosess. Denne var forankret i 

kommunestyrevedtak og omstillingsprosjekt igangsatt av Rådmannen. Vi hadde i den 

forbindelse utarbeidet en egen handlingsplan, der et av tiltakene er satsning på 

velferdsteknologi. Hverdagsrehabilitering er et av de andre punktene, og vi ser at disse to 

områdene henger sammen med hverandre. 

Bindal kommune har en trygghetsalarmsentral som må skiftes ut, samtidig som det er nye 

behov for trygghetsalarmer i og med at analoge telelinjer skal fases ut. Videre  bygge opp 

trygghetspakker for at brukere skal kunne bo lenger i eget hjem. Delfokus på nytt 

sykesignalanlegg på institusjon, som har en bredere funksjon enn i dag. Vi har også planer om 

å øke selvstendighet og egenmestring blant innbyggere ved hjelp av velferdsteknologi og 

hverdagsrehabilitering. 

 

PLANLEGGE 
For å finne ut om vårt mål med å investere i nye trygghetsalarmer og nytt sykesignalanlegg 

var det Bindal kommune hadde behov for, måtte vi kartlegge behovet hos potensielle brukere. 

Helsepersonellet kan bare anta behov, mens det er brukerne og innbyggerne selv som kjenner 



sine behov og ønsker. Det ble utarbeidet en intervjuguide  (etter mal fra det Midt-norske 

velferdsteknologiprosjektet) for å kartlegge forventinger og behov for velferdsteknologi i 

fremtiden. 

Utvalget av personer var bevisst, da vi ønsket en spredning i bosetting, alder og kjønn. Alle 

informantene var i aldersgruppen 64-76 år. 

Ergoterapeuten gjennomførte intervjuene. Noen ble intervjuet på telefon, andre på 

hjemmebesøk. Noen fikk intervjuene tilsendt noen dager før intervjuet ble gjennomført.  

Vi hadde blant annet med Solbjørg Sagmo og Liv Brevik som er ledere i 

pensjonistforeningene i kommunen. De som ble intervjuet hadde ingen tett oppfølging av 

helsetjenester i kommunen i dag. De som hadde vært i kontakt med helsetjenestene i Bindal 

kommune, enten for seg selv eller pårørende hadde bare gode erfaringer med tjenestene. Det 

kom frem at velferdsteknologi var ukjent for de fleste, 1 av 8 visste litt om hva det innebar. 

De syntes det var vanskelig å se for seg fremtiden og deres behov for velferdsteknologi. Var 

vanskelig å sette seg inn i hvordan framtiden kunne bli og mest for at dette var ukjent og de 

ikke visste hvilke muligheter som finnes innen velferdsteknologi og hvilke krav de har. 7 av 8 

var klare på at de ønsket å bo lengst mulig hjemme når de ble eldre. For at de skulle føle seg 

trygge hjemme var det en forutsetning at det var hjelp tilgjengelig om behovet skulle være 

der. Og at boligen var tilrettelagt for at de kunne være mest mulig selvhjulpen i hverdagen. 1 

av 8 ville heller bodd i omsorgsbolig/ leilighet om hun ble alene i egen bolig, da for 

tryggheten og det sosiale. Viktige forhold videre var god oppfølging, at hjelpemidlene 

fungerte, og om det skulle være noe med hjelpemidlene så kom det noen med kompetanse for 

å rette dette raskt.  

God opplæring og informasjon om mulighetene og kravene i forhold til velferdsteknologi og 

tilrettelegging av egne boliger ble også nevnt. De ønsker hjelp når behovet er der, enten om de 

bodde hjemme eller i kommunale boliger/leiligheter med ansatte. Avhengig av at systemene 

fungerte for at de skulle stole på det.   

Tilgjengelighet av helsepersonell var noe flere nevnte. Noen var bekymret for at enkelte 

tjenester kunne bli flyttet lengre unna i fremtiden slik at det ble mindre tilgjengelig for 

enkelte. Samt sentralisering. 

Mange var fysisk aktive, ikke nødvendigvis med organisert aktivitet, men med flere hobbyer 

som bl. a dans og hagearbeid. Det ble foreslått mer organisert aktivitet for eldre 

hjemmeboende, for å få ut de som sitter mye inne og alene.  Også for de som allerede er ute 

og trimmer for å få være sammen med andre. Gjøre det mer lystbetont. Var viktig for alle å 

være i aktivitet i hverdagen. 

Etter intervjuene kommer det altså frem at flere ønsker å bo hjemme lengst mulig i egen bolig. 

De vil ha tilgjengelig hjelp som kan komme ved behov som trygghet. Var viktig for flere å 

være mest mulig selvhjulpen i hverdagen. Samt tilrettelegging av eldre boliger for at det skal 

være hensiktsmessig å bo hjemme når de blir eldre.  

 

 

VÅRE MÅL 

 

Behov for å videreutvikle pasientjournalsystem Profil, mobil omsorg og oppgradere analoge 

trygghetsalarmer til digitale. Dette i løpet av 2015. 

Det har blitt utarbeidet intervjuguide og intervjuet åtte personer i alderen 64 til 76 år for å 

kartlegge forventninger og behov for velferdsteknologi i kommunen.  

 

Vi har også på konferanse i Namsos den 18. mars om ” Smarte anskaffelser ”. For å få 

innhente kunnskap om hvordan denne prosessen kan gjennomføres. Lære av leverandører og 

andre kommuner som har vært i samme situasjon.  



 

OM LØSNINGEN 
Kartleggingen gjennom intervju var krevende i forhold til flere forhold. Vi brukte tid på å 

forberede gode nok spørsmål, velge ut informanter som var i morgendagens brukergrupper, at 

informantene skulle ha ulik kjønn/alder/bosatt i ulike deler av kommunen, gjøre avtale om 

tidspunkt for intervju og gjennomføre intervjuet. 

Vi brukte mye tid på å fokusere om behovene vi hadde en formening om fantes blant 

innbyggerene, ikke nødvendigvis trengte å stemme med deres egen oppfatning. 

Investrering  i utvidelse av fagsystem gjennomføres som planlagt. Vi ser at det er viktig å 

skynde oss langsomt for å klare å investere i riktig type alarmer på grunn av hensyn til 

nett/driftsløsning. 

Vi ser at det har vært viktig å involvere IT, som er i stand til å sette dette inn i en større 

sammenheng i kommunen. For eksempel i valg av ulike telefonsløsninger som vi også står 

ovenfor. Vi har ikke klart å involvere vaktmester i arbeidet, men ser at det er sentralt. 

 

Hvordan har vi testet ut mulige løsninger? 

Vi skal presentere resultatene på møter i pensjonistforeningene i kommunen. Vi skal 

samtidig informere om hva velferdsteknologi inneholder av mulige løsninger. Vi ser også 

at det er ønskelig med informasjon om utbedringstilskudd. Dette er planlagt til september 

2015. 

Vi trenger også å involvere plan og utviklingsektoren/vaktmester. (Monteringer, fiber-

behov) 

 

LØSNINGENS VERDI OG GEVINSTREALISERING 
Vi er med i et forskningsprosjekt tilknyttet læringsnettverket/HIST, der en del tall før oppstart 

foreligger. Vi må fortsette med å analysere tilbakemeldingene vi får fra brukere etter 

informasjonsmøtene.  

 

FØLGE OPP 
For å gjøre eldre mer bevisste på mulighetene som finnes innenfor velferdsteknologi har vi 

avtalt informasjonsmøte med pensjonistforeningene i kommunen til høsten. 

Vi ser også for oss å bruke «Båtsaumen» som er et lokalt magasin «alle» leser. En 

informasjonsbrosjyre kan også være aktuelt. Vi velger fortsatt å se dette nært opp mot 

hverdagsrehabilitering. Det er flere ansatte som søker på videreutdanning i 

hverdagsrehabilitering med oppstart til høsten. 

Det er søkt om ekstra midler til innovasjon i helse- og omsorgsavdelingen, gjennom 

kompetanseløftet 2015. 

 

LÆRING 
Hva er det viktigste dere har lært?  

Helsepersonell må bli flinkere til å spørre brukere og lytte til hvilke behov/ønsker de har, i 

stedet for å tro på at vi sitter på løsningen. 

Hva har vært vanskelig? 

Vi ante ikke at dette var så stor et område da vi startet. Å avgrense godt nok var en utfordring. 

Det var vanskelig å skjønne betydningen og viktigheten av kartlegging og gjennomføring av 

intervju. 

Hvilken betydning har arbeidet hatt for brukerne, ledelsen og medarbeiderne? 

Vi ser det har vært viktig at alle har vært involvert. Spesielt viktig med forankring i ledelse. 

Hva er deres samlede erfaringer med læringsnettverket?  



Bra. Praksisnært. Gode forelesninger/informasjonsbolker underveis. Kort reiseavstand. 

 

 

20.05.15 

Anita S Lund 

Prosjektleder 

 

 



  

 

 

 
SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE 

«VELFERDSTEKNO» 
 

 
 



  

Teamet fra Bjugn har bestått av 4 kollegaer fra hjemmesykepleien.  
Vi er Eli Larsen(hjelpepleier), Lill Eirin Rosø Melum (omsorgsarbeider), Kine 
Gudmundsen(helsefagarbeider) og Trine Ekrem (hjelpepleier). Vi har hatt god støtte fra Maria 

Wahl Olsen (fagleder/sykepleier i hjemmesykepleien) og Rigmor Valstad Bjørklund 
(avd.leder i hjemmesykepleien)                 

 

 

 

Innledning 
Tjenesten er en hjemmebasert tjeneste og består av både omsorgsboliger og hjemmeboende. 

Vi har sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere, assistenter og 
hjemmehjelpere i jobb. Det er døgnbemanning.  
 

Vi har våre utfordringer når det gjelder økt behov for hjelp fra det offentlige og ser nytten av 
det å ta i bruk velferdsteknologi for å kunne løse en del av disse utfordringene, både til 

brukernes livskvalitet og til tjenestens utfordringer med fagkompetanse og tid. Dessuten er det 
viktig å tenke på den fremtidige tjenesten og allerede i en tidlig fase kunne være en del av et 
innovativt miljø, for å kunne ta del i viktig fremtidsrettet kunnskap. 
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FORBEREDE  
Det er en fin anledning til å utveksle erfaringer med andre kommuner i Sør-Trøndelag. Man 
ser hva de enkelte har behov for og hvordan disse arbeider for å nå målet sitt.  Andre ser også 

hva Bjugn har behov for og hvordan vi jobber for å nå målet vårt. At det er ulike kommuner 
gjør bare prosessen mer interessant. Det er også en god arena at vi sammen kan lage en felles 

plattform hvor man kan hente og benytte seg av hverandres gode læringsprosesser. 
Forankringen ligger i tjenesten, både på politisk nivå og leder nivå i PRO. Det som er 
utfordring er å finne tid til å samle gruppen i en hektisk hverdag hvor mange er opptatt i andre 

prosjekt og hvor tjenesten har mange oppgaver. 
  

 

Planlegging 
Gruppen startet arbeidet med denne nettbaserte oppgaven, og kalte prosjektet vårt 
«Velferdstekno». Vi så gjennom denne oppgaven at behovet for generell opplæring var stort. 
Med denne kunnskapen, laget vi i gruppen i samarbeid med gjengen i Åfjord og Renske som 

leder en fagdag hvor kommuner på Fosen ble invitert til å se hva som finnes og til å stille 
spørsmål. Dette ble en stor suksess, og mange fornøyde deltagere dro hjem til sine kommuner. 

 
 
Målet for gruppen har vært å kunne gi tilbake et dokument i form av en lett og informativ 

brosjyre som gir noe innsikt i hva velferdsteknologi er og hvordan dette kan brukes både av 
tjenestemottaker og tjenesteyter. Vi så fort at en opplæringsbrosjyre var å sikte for høyt og 
valgte da å konsentrere oss om å få laget en informativ brosjyre som skal gis til alle ansatte i 

PRO. Måten vi jobbet på var da å lage et spørreskjema som ble lagt ut i hver avdeling i PRO. 
Dette var da et skjema som den ansatte kunne skrive opp hva de lurte på med tanke på 

velferdsteknologi og da spesielt Min Medisin (dispenser-prosjekt)og Trygge Spor 1+2 (gps-
prosjekt). Gruppen ønsket at denne brosjyren skulle ha ett innhold som inneholdt de mest 
spurte spørsmål. Dessverre kom det ikke så mange spørsmål tilbake til oss, så vi har da fylt 



  

brosjyren med den informasjon gruppen mente var aktuell.. Det er en utfordring å innføre 

store prosjekter i en gruppe ansatte som ikke ser det er behov for denne typen hjelp. Noen var 
positiv ved oppstart av prosjekt i 2012, men fortsatt er det en del som ikke er det enda. Derfor 

mente gruppen at dette måtte være et godt verktøy til å introdusere velferdsteknologi inn i 
ansatt-gruppen.    

 

 
 

 
Vi har også jobbet masse med tjenestedesign og dette arbeidet har vært  spennende og 
lærerikt. Vi har i gruppen laget en PowerPoint i dette arbeidet som viser litt hvordan en 

tjeneste kan se ut når prosjekter er avsluttet.  
 

Hvordan har dere kartlagt praksis og hva var de viktigste funnene? 
Gruppen ønsker å vise nytten av velferdsteknologi og hvordan man kan benytte seg av denne 

typen hjelpemidler for å kunne gi en god og helhetlig omsorg, samtidig som man bevarer den 
kontakten med varme hender som er så viktig for den eldre generasjon. 
Vi ønsket også å vise viktigheten av god opplæring, for det er så viktig at hjelpemidler som er 

av slik teknologisk art er til å stole på. Dette er viktig for brukeren  som skal benytte seg av 
dette i en sårbar situasjon og det er viktig for tjenesten, slik at personalet ser på det som et 
hjelpemiddel og ikke en belastning i en travel hverdag. Fagdagen som ble arrangert i februar 

ble en pekepinn for gruppen vår hva andre kommuner lurer på i dette arbeidet. Dessverre ble 
ikke vår egen spørreundersøkelse til brosjyren vår like interessant. Det kom inn 3 spørsmål 

fordelt på alle avdelinger, slik at vi i gruppen laget nok de fleste spørsmål selv. Hva man 
kunne gjort annerledes er i denne forbindelsen er å presentert prosjektet bedre i eks: 
utviklingsmøter på forhånd, slik at dette var litt kjent før spørreundersøkelsen kom.    

  

    UTFØRE 

Gruppen har enda ikke fått iverksatt brosjyren da den er under «produksjon» Men den tenkes å 
dele ut til alle ansatte og leder i PRO , i tillegg til ergoterapi-fysioterapi- legetjenesten.   

 
 

EVALUERE 
 
Vi håper på en god måloppnåelse i den forbindelse at brosjyren vår vil gi hver ansatt i PRO en 

liten innsikt i hva og hvordan Velferdsteknologi kan benyttes i vår hverdag . Brosjyren 



  

planlegges ferdig til avslutningstreffet i Ålesund i mai, og gruppen satser på å ha med et 

eksemplar. Den blir delt ut i egen tjeneste så fort den er ferdig.  
 

 
 

Man kan ikke nå si om man er fornøyd med produktet, men en deltagelse i et læringsnettverk 
har vært både spennende og utfordrende.  Det har vært lærerikt på den måten å se hvordan 

andre kommuner har arbeidet og hvilke prosjekter de har hatt behov for. Det har også vært 
interessant å se at selv om kommunene på Fosen er ulike både geografisk og innbyggertall  er 

utfordringen i pleie og omsorgsektoren ganske lik med tanke på fremtidens omsorgsoppgaver. 
Vi er en gruppe på 4 som har vært fast i gruppen, med støtte fra fagleder/avdelingsleder. 
Utfordringen vår har vært å finne et samlingspunkt, slik at både arbeidsdag og fridager har 

blitt respektert. Turnus gir utfordringer når man skal treffes slik. Vi jobbet litt med å finne ut 
hva egentlig behovet vårt var, fordi vi syntes dette temaet med tjenestedesign var på en måte 

«ferdig» og lå i politisk nivå allerede da vi gikk i gang med gruppearbeidet. Men da ideen om 
en felles brosjyre kom, fikk gruppen nytt engasjement og glød.  
 

 
 

FØLGE OPP 
Hvordan vil dere følge opp?  
Vi vil følge opp på den måten at Velferdsteknologi fortsatt er et aktuelt tema på vår 
arbeidsplass og være tilgjengelig for spørsmål fra ansatte.  
 

 
 

Hvordan vil dere sikre videreføring  
At aktuell informasjon deles med alle og at ansatte føler trygghet med Velferdsteknologi, slik 

at de anbefaler dette videre til kommunens innbyggere. 
 

Planer for spredning? 
Vi tror at når dette er en innarbeidet tjeneste, med trygge og kunnskapsrike kollegaer sprer 
dette seg selv gjennom gode rykter. 

 

LÆRING 
Hva er det viktigste dere har lært?  



  

Holdningsarbeidet er utrolig viktig, og at kunnskap må være på plass tidlig. 

 

Hva har vært vanskelig? 
Å holde engasjementet oppe både i gruppen og i personalgruppen 
 

 

Hvilken betydning har arbeidet hatt for brukerne, ledelsen og medarbeiderne? 
Brukerne får en pleier som er trygg på det hjelpemiddelet som er installert hjemme 

Ledelsen ser hvor viktig arbeidet med implementering er og lærer til senere at tid er nøkkel til 
suksess 

Medarbeiderne får en arbeidsdag som man er trygg i og kan yte en god service til brukerne 
sine. 

 

Hva er deres samlede erfaringer med læringsnettverket?  
Gode erfaringer, godt å se at vi er flere i samme «båten» 
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Team Hareid – Trygg Heime 
 

 

 
 
 

Hareid i fugleperspektiv fotografert frå 
Holstad-heia. 

Hareid er ein kystkommune med litt i overkant 
av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita 
kommune, med kommunesenteret Hareid, og 
utkantgrendene Brandal, Bigset og 
Hjørungavåg. Hareid grenser til Ulstein 
kommune, og har ferjesamband med Sula, og 
hurtigbåtsamband til Ålesund og Valderøy. 
 

 

Til læringsnettverket for velferdsteknologi  vart det peika ut følgande gruppe frå Hareid 

kommune: Monica Småge Skeide, Elisabeth Myrene, Unni Bergdal og Ottar Grimstad. 

Monica Småge Skeide er  sjukepleiar og einingsleiar for somatisk avdeling ved Hareid 

sjukeheim. I perioda 2008-2012 var ho einingsleiar i heimetenestene. Tilsett i kommuna 

sidan 2008. 

Elisabeth har vore kommuna sin ergoterapeut sidan 1999.  

Unni Bergdal er sjukepleiar og einingsleiar for heimebaserte tenester sidan 2012, men har 

jobba i Hareid kommune sin omsorgssektor sidan 1995. 

Ottar Grimstad er kommuneoverlege og sjukeheimslege. Byrja som allmennpraktiserande 

lege på Hareid 1975.    

Kven er vi? 
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Problemstilling 
Utgangspunktet vårt for arbeidet var eit behov for nye tryggleiksalarmar. Vi har alarmar 

basert på gammal analog teknologi som er i ferd med å bli fasa ut. Mottakssentralen vår er 

gammal og lar seg ikkje lenger reparere dersom den skulle verte øydelagd. Det er stadig 

fleire brukarar som  ikkje har analog telefonlinje, mellom anna fordi mange flytter frå 

bustaden sin og inn i nye leiligheitskompleks. Dette medfører  at dei ikkje kan gjere seg nytte 

av dei tryggleiks alarmane Hareid kommune i dag kan tilby.  
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Tryggleiksalarm og mobil 
 
Samtlege tryggleiksalarmar Hareid 
kommune administrerer kan kun nyttast på 
analog linje. Dette skaper utfordringar når 
trenden er at stadig fleire velger vekk 
fasttelefon til fordel for mobil. 

 

 

Prosess for å finne løysinga: 
I prosessen med nye tryggleiksalarmar har vi ønska å sjå framover til ei berekraftig løysing 

som kan løyse tryggleiksbehov utover det å kunne trykke på ein alarmknapp i eigen heim. Vi 

har tatt utgangspunkt i situasjonen til pasientar som kan kome i situasjonar med 

hjelpebehov  der dei ikkje kan varsle sjølv via vanleg tryggleiksalarm. Vi har drøfta behov i 

gruppa ut frå konkrete pasientar vi kjenner i eiga kommune. Ut frå dette har vi utarbeidd ein 

presisering av behov som er drøfta i heile leiargruppa i område for velferd. Behovet er 

definert ut frå fire perspektiv: 

 Pasientane har behov for å kunne tilkalle hjelp, og å få oppdaga at dei treng hjelp 

også når dei ikkje er i stand til å sende bod på hjelp sjølv. Dei har også behov for å 

kunne bevege seg utanfor eigen bustad og kunne tilkalle hjelp der dei befinn seg.  

 Pårørande og nærmiljø har behov for å føle seg trygge for sine, at dei får hjelp når dei 

treng det. 

 Hjelparane/personalet har behov for å vite at dei blir varsla når ein pasient har behov 

for dei. Dei har behov for å føle seg trygge når dei må forlate ein pasient aleine.  

 Kommunen har behov for at ressursane blir utnytta så godt som mogleg. Dei som 

treng hjelp må få det, men ein må unngå unødvendige besøk. Ein må også skape så 

stor tryggleik i heimane at ein slepp unødig bruk av institusjonsplassar. 

Ut frå dette har vi kome fram til følgande krav til den løysinga vi skal velje: 

 Tryggleiksalarmane må vere uavhengig av eksisterande analoge telefonnett 

 Dei må kunne tilkoblast anna relevant tryggleiks- og overvåkingsutstyr 

 Dei må følgje nasjonale standardar med IP-basert teknologi 

 Det må vere eit tilbod på utstyr som også kan nyttast utanfor huset, eventuelt med 

GPS-sporingsteknologi. 
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Desse krava er også drøfta og testa opp mot leiargruppa og kommunalsjef via Power point-

presentasjon med utfyllande kommentarar. 

 

Utbyte på kort og lang sikt: 
I første omgang blir utbyttet å kunne oppretthalde eit ordinært tryggleiksalarmtilbod i ein 

situasjon med raskt endra teknologiske føresetnader. For mange pasientar er tryggleiksalarm  

heilt naudsynt for fortsatt å kunne bo i eigen heim. Med dette vonar ein på sikt truleg få 

mindre press på vidare utbygging av sjukeheimsplassar. I neste runde kjem muligheita for å 

kunne gi tilbod til brukarar som har eit auka tryggleiksbehov i eigen hage eller på turar 

utanfor heimen.  Vi ser også at ein skal kunne unngå unødige tilsynsbesøk, særleg på natt, 

der faren for å vekke pasienten og dermed skade, er til stades.  

Gevinsten blir såleis ein kvalitetsgevinst for brukarane, og ein framtidig økonomisk gevinst 

for kommunen ved å redusere presset for å bygge ut kostbare alternative omsorgstilbod. 

 

Eigenevaluering: 
A) Vi meiner at det er dei rette personane som har vore med i gruppa. Vi har, etter siste 

samling også fått med IT-avdelinga i eit møte med gruppa. Dette har vore svært 

nyttig, men det har vore urealistisk å kunne ha dei med i gruppa på dei fylkesvise 

samlingane.  

 

B) Kommunestyret har innvilga ressursar til innkjøp/investering  i nytt utstyr, og vi har 

hatt god støtte frå kommunalsjef for velferd til arbeidet. Dette gjeld fornying av 

tryggleiksalarmar. For den framtidige utvidinga av perspektivet med anna 

overvåkings- og alarmutstyr, vil det vere nødvendig med nye forankringsprosessar 

både i forhold til politisk nivå, personale og brukarar.  

 

C) Dei krava vi stiller til ei løysing, har vore rimeleg klare for oss heile tida, og vi synes 

ikkje prosessen vi har gjennomført, har tilført så mykje. Det har meir hatt preg av 

naudsynte øvingar ut frå oppgåvene i læringsnettverket, enn ein genuin prosess som 

endrar på mål og resultat. Det som har vore nyttig, er å få diskutere ymse 

problemstillingar med dei andre deltakarane i læringsnettverket. 

 

D) Vi synes læringsnettverket, for vår del, har stansa opp når vi no kjem til det som 

verkeleg er vanskeleg: Kvar går vi vidare for å finne ei løysing i samsvar med dei krava 

vi stiller? Kva må vi i gang med for å finne relevante leverandørar og gjennomføre 

gode innkjøpsprosessar? Korleis skal vi forhalde oss til uklare og til dels motstridande 

signal frå sentralt hald («Kjøp tryggleiksalarmar no, men dei må vere digitale og ikkje 
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kjøp digitale mottakssentralar enda fordi standarden ikkje er klar»). Kva 

interkommunale samarbeid bør vi nytte eller utvikle?  

 

Til slutt må vi få lov til å rose Helen og hennar «gjeng» for ståpå-vilje, entusiasme  og 

engasjement i dette viktige arbeidet. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Sluttrapport Inderøy Kommune 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

Innledning 
Inderøy kommune skiller seg ikke vesentlig fra andre kommuner når det gjelder demografiske 

utfordringer, med flere eldre som har behov for hjelp og færre hender til å utføre nødvendig 

helse- og omsorgshjelp. 

Velferdsteknologi kan være et viktig supplement til ordinære helse- og omsorgstjenester. 

Vi har 6 770 innbyggere, ca. 60 institusjonsplasser, med korttids og avlastning. Så har Inderøy 

42 omsorgsleiligheter med døgnbemanning, hjemmesykepleien har ca. 70-90 brukere. Så har 

vi 6 boliger for mennesker med utviklingshemming, og vi planlegger et nytt bofelleskap i 

slutten av 2016. 

 

Prosjektgruppa i læringsnettverket har bestått av Heidi Dale ergoterapeut i kommunen, Grete 

Neergård avd. sykepleier hjemmesykepleien, Inger Vatn avd. sykepleier Mosvik sykeheim og 

Siv B. Aune vernepleier fagansvarlig på 2 av bofelleskapene og prosjekt leder i 

velfredsteknologi Inderøy Kommune. Vi har arbeidet tett denne tiden, og dratt nytte av 

hverandre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORBEREDE 
 

Inderøy kommune ønsker å ta i bruk velferdsteknologi for å gi et bedre tjenestetilbud til 

innbyggerne. For å komme i gang, er det greit å samarbeide med noen som både har kommet 

lenger enn oss og noen som står på lik linje som oss. Man kan gjøre seg noen erfaringer i lag 

og dele kunnskap. 

 

Forankring og organisering av prosjektet 

Det var skrevet en prosjektplan for implementering av velferdsteknologi i kommunen før vi 

ble med i nettverket. Den ble skrevet av enhetsleder for Pleie og omsorg, tjenesteledere og en 

rådgiver på service/støtte. Prosjektet er forankret administrativt hos rådmann og helse- 

omsorgsledere. Det er politisk forankret gjennom helse og omsorgsplanen 2012-2019.  

 

Organiseringen av prosjektet er slik:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styring/referansegruppe 

Bente Molde 

Per Arne Olsen  

Jorid Melhus 

Prosjektleder 

Siv Berg Aune 

Prosjektgruppe 

 
Heidi Dale- Ergoterapeut  

 

Grete Neergård- avd.sykelpleier 

hjemmetjenesten 

 

Inger M I Vatn- avd. sykepleier 

Mosvik sykehjem.  



PLANLEGGE 
Målet med prosjektet er å møte behovet for trygghet og hjelp til mestring i egen bolig slik at 

brukerne kan bo lengst mulig i hjemme i boligen sin. Det er et mål å bruke ressursene der de 

trengs mest, og heller trygge/støtte de som helst vil klare seg selv ved å ha f.eks. alarmer og 

varsling som er enkel i bruk og som man kan stole på. Et annet mål var å gjøre oss kjent på 

hva som finnes der ute og hva kan vi dra nytte av. Vi viste ikke så mye om dette fra før og 

ønsket å gjøre oss kjente på markedet og hva andre kommuner hadde gjort tidligere. 

 

Hvilke måleverktøy har dere brukt?  

- Vi gjennomførte en spørreundersøkelse av 4 innbyggere.  

- Så har vi deltatt på alle nettverkssamlingene og skaffes oss erfaringer fra andre 

Kommuner og hørt fra hjelpemiddelsentralen hva som finnes av velfredsteknologi.  

- Vi har og deltatt på dialog konferanse på Namsos, der mange av leverandørene var til 

stede.  

 

 

 

Hvordan har dere kartlagt praksis og hva var de viktigste funnene? Sett inn 

resultatene? 

Vi fant fort ut at Inderøys befolkning over 70 år har lite kunnskap på hva velferdsteknologi er, 

vi fant ut at vi må gjøre nye undersøkelser på yngre folk for å få et bedre resultat. Dette er noe 

vi arbeider med per dags dato. 

 

 

 

UTFØRE 
Vi har bestemt oss for å satse på å gå ut til folket og informere de. Fortelle om hva 

prosjektgruppa jobber med, hva målet vårt er og fortelle hvilke velferdsteknologi som finnes. 

Vi skal ordne en glassmonter med ulike velferdsteknologi inn i, som lett kan kjøpes inn for 

alle. Vi skal inn i eldres råd og presentere prosjektet, og om dagen velfersteknologi. Vi har og 

pratet med lokal avisen som skal lage en reportasje om glassmonteren som skal flyttes over alt 

i kommunen. 

Vi skal være mer aktive på hjemmesiden til kommunen, slik at vi forteller hva som skjer og 

hva Inderøy kommune jobber med akkurat nå når det gjelder velferdsteknologi.    

 Så har vi kjøpt inn 5 medisindispensere (pilly) som vi skal teste ut. Der har vi kjørt samarbeid 

med Steinkjer Kommune og de har hatt opplæring til oss på den.  

 



EVALUERE 
Vi er gått fornøyd med læringsnettverket, det har vært en start for oss og gitt oss nyttig 

informasjon. Vi føler at målet er nådd, men vi kunne som sagt ha jobbet enda mer hvis vi 

hadde hatt ressurser til det. Fremover kommer vi til å se mer på behovet og kartlegge dette 

bedre før vi setter i gang med noen innkjøp. Vi har lært mye om markedet, hva som finnes, 

hva andre kommuner har gjort og hva andre kommuner tenker å gjøre fremover.  

 

Men vi vet at det skal bygges et bofelleskap som skal ha velferdsteknologi, så det skal vi 

jobbe aktivt med for å få det på plass.  

 

 

FØLGE OPP 
Vi skal følge opp med å fortsette målet vårt videre, vi skal lage en fremdriftsplan som vi skal 

arbeide med og vi håper på mer ressurser slik at vi kan jobbe mer med bare velferdsteknologi. 

 

 

 

LÆRING 
Den største utfordringen har vært å ha tid til å jobbe med prosjektet. Ingen av deltakerne har 

noe frikjøpt tid til å jobbe med dette, så det kommer i tillegg til de andre arbeidsoppgavene i 

en travel arbeidshverdag. Ellers er det mange produkt og forhandlere å forholde seg til. Vi har 

vært avhengig av å se hva andre har gjort før oss og lært av deres erfaringer. Siden de fleste 

innbyggerne/ brukerne ikke vet så mye om velferdsteknologi, har de heller ikke kunnet si hva 

de kan tenke seg å prøve ut.  

Det er vel medarbeiderne som har lært en del fra oss i prosjektgruppa, gjennom formidling på 

hva vi gjør og hva vi har gjort.  Fremover skal vi informere enda flere. Vi har og hatt god 

dialog med styringsgruppen der vi har informert, om hva vi jobber med og hva vi har lært på 

samlingene.  

 

Selve læringsnettverket har vært spennende og lærerikt. Vi har fått mye kunnskap som vi skal 

ta med oss videre i arbeidet. Det har vært viktige temaer som har fenget oss veldig, alle 

samlingene har vært interessante og vi har blitt mer klokere på hva velferdsteknologi er og 

hva vi kan gjør i vår kommune.  
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SLUTTRAPPORT 

MALVIK KOMMUNE       

  

 

 
 

Innledning  
Ensomhet er et folkehelse-problem. Ny teknologi kan bidra til at kontakten med familie og 

venner oppleves som mer nær og personlig ved at du ser den du snakker med på «video» 

mens du snakker. Eldre og andre med redusert funksjonsnivå kan ha et særlig utbytte av 

denne måten å kommunisere på. 

Prosjektgruppa ønsker å ha fokus på ensomhet i kommunen, og har som mål å redusere 

ensomhet hos innbyggerne. Det er flere som melder til kommunen at de er ensomme, og at 

de har lite sosial omgang med andre. Det er viktig for vår kommune og prøve ut 

Facetime/Skype med håp om at det gir økt livskvalitet til den enkelte.  

Velferdsteknologi som satsningsområde er forankret i kommunen, og vi har fått klarsignal til 

å jobbe med facetime/skype i læringsnettverket. 

 

Målet med prosjektet 

Svært mange har allerede den nødvendige teknologien i hjemmet, men har ikke tatt i bruk 

de mulighetene dette gir. Både smart-telefoner og pc kan benyttes. Kommunens rolle vil 

http://www.malvik.kommune.no/intranett
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primært være knyttet til informasjons- og opplæringsarbeid. Det er vesentlig for Malvik 

kommune at opplæringen er tilpasset målgruppene vi ønsker å nå. 

Vi ønsker i løpet av prosjektperioden å få prøve ut facetime/skype til ulike brukere innen 

helse og velferd. Ved endt prosjekt ønsker vi at facetime/skype skal være et kjent 

virkemiddel i forhold til å pleie sosial kontakt, og vi håper å legge til rette for at det skal bli 

en varig tjeneste i kommunen vår.  

 

Hva har vi gjort? 

- Vi har beskrevet hva vi kan tilby – dvs. informasjon om og opplæring i bruk av telefoni med 

video (Skype og Facetime) 

- Studenter fra ergo- og vernepleierutdanning (3. studieår) har vært bidragsytere i flere ledd 

av prosessen. 

- Utarbeidelse av brukerveiledning, inkl. forenklet versjon med bruk av bilder som støtte til 

tekst. 

- Ved hjelp av en elevbedrift i vgs. ble det utarbeidet film som viser bruk av videotelefon. 

- Aktuelle brukere har blitt fanget opp på ulike måter: Gjennom media, oppslag på butikker, 

via intranett, egne ansatte… 

- Utprøving hos brukere. Noen har kommet frem til at det ikke er aktuelt for dem, mens 

andre har vært svært begeistret og sier de vil fortsette å benytte dette. 

 

Viktige faktorer for vårt prosjekt 

 Politisk- og administrativ forankring av prosjektet var på plass i forkant av 

prosjektdeltakelse. 

 God tilgang på tredjeårsstudenter fra både vernepleie og ergoterapi 

 Lave kostnader til utstyr og lett å få brukere til å investere i utstyret dersom de ser 

nytteverdien 

God informasjon om prosjektet ut til både egne ansatte og brukere/pårørende via 

kommunens nettside, Facebook, oppslag på ulike steder i kommunen og hovedoppslag i 

lokalavisen 
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Utfordringer 

Dagens situasjon er at mange tilbringer mer tid enn de ønsker i eget selskap. Hvorvidt vi når 

de som kan ha størst utbytte av dette, er avhengig av at vi greier å formidle hvilke behov 

telefon med video kan dekke. Å nå pårørende med denne informasjonen er også vesentlig, 

da de oftest vil være aktuelle samtalepartnere. 

 

Oppfølging 
Vi har prøvd ut facetime/skype til flere brukere i kommunen og gjort oss en del erfaringer. Vi 

ønsker å videreføre dette tilbudet etter endt prosjektperiode ved å innføre dette tilbudet 

som en fast tjeneste i kommunen. For å komme i mål med dette har vi planer om å 

informere helse og velferdsutvalget, politikere, brukerutvalget, eldrerådet mfl om hva dette 

er og nytten av tilbudet i håp om at vi godkjent det som et fast tilbud. Vi har også et håp om 

å knytte til oss frivillige/pensjonister som kan være ressurspersoner når det gjelder 

opplæring/samtalepartner i videreføringen.  Vi ønsker at Malvik kommune skal tilby 

opplæring i bruk av telefon med video.  – implementert i ordinær virksomhet. 

Læring 
Prosjektgruppa har lært mye i løpet av læringsnettverket. Alle i prosjektgruppa har måttet lære 

seg å bruke facetime/skype, og sammen har vi innhentet erfaringer fra andre kommuner som 

har holdt på med det samme. Vi har samarbeidet med ergoterapi og vernepleierstudenter og 

prøvd ut facetime/skype på til brukere i kommunen. Gjennom utprøvingen har vi skaffet oss 

erfaringer som har gjort at vi har måttet gjort ting på andre måter før til at vi har endret 

fremgangsmåte og endret opplæringspakken som vi hadde laget på forhånd. Vi har lært blitt 

mer bevisst på at alle mennesker er forskjellige og at hvert enkelt individ trenger opplæring i 

forhold til sitt behov. Det som har vært vanskelig er å beregne hvor mye tid man vil bruke i 

hvert enkelt tilfelle, og på sykehjemmet har vi hatt problemer med dårlig nettverk noe som 

gjorde utprøvingen der vanskelig. Vi opplever at vi fikk en del henvisninger etter at vi 

informerte hjemmesykepleien og andre ansatte både skriftlig og muntlig. Viktigheten av god 

informasjon er vesentlig hvis man skal kunne finne aktuelle brukere.  

 

Vi synes det har vært lærerikt å være med i nettverket. Samlingene har vært nyttige og 

informative, og vi har knyttet bånd til andre kommuner som holder på med mange lignende 

prosjekter innenfor velferdsteknologi. Vi synes likevel at det har vært forventet mye arbeid fra 
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kommunene og at det har vært mangel på informasjon til tider. I mellom samlingene har vi 

arbeidet mye for å innfri kravene, og uten studenter har vi villet slite med å komme i mål.  

 

 

 

 

   

 
 
 

 
 



Melhus kommunes deltakelse i læringsnettverket har beklageligvis vært preget av manglende 

oppfølging.  

 

Det har vært langtids sykefravær fra enkelte av medlemmene i den kommunale gruppa, men dette 

forklarer bare noe av den manglende oppfølgingen. 

 

Den kommunale gruppa har evaluert sin egen innsats i læringsnettverket, og vår konklusjon er at 

velferdsteknologiske løsninger ikke har tilstrekkelig fokus i organisasjonen som sådan. 

 

Samtidig har medlemmene i den lokale gruppa arbeidshverdager der det viser seg svært vanskelig å sette 

av tid til annet enn daglig drift. 

 

På denne bakgrunn har gruppa omorganisert og «omkonstituert seg» seg, og melder tilbake til 

kommunens administrative og politiske ledelse at det trengs mer innsats – også økonomisk – for å 

komme i gang med en reell satsing på velferdsteknologi-området.  

 

Etablering av demonstrasjonsleilighet for VT (vårt fokus i læringsnettverket) og oppstart av 

hverdagsrehabiliteringsprosjekt, vil være våre konkrete forslag. 

 

Når det er sagt, så har deltakelsen i læringsnettverket gitt oss nyttige kontakter og erfaringer som vi 

håper å bringe videre. Vi håper videre at ambisjonene fra «Trondheim og omegn»-gruppa om å 

videreføre samarbeidet i ny form, blir realisert. 

 

I tråd med vår øvrige deltakelse i læringsnettverket, er denne sluttrapporten både forsinket og 

ufullstendig. Vi takker likevel for følget, og er sikre på at deltakelsen ikke var bortkastet.  

 

  

 

Mvh Arne Løvset 
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Team Molde - Prosjekt E-vindu  
 

 

Gullbyen Molde 

Teamet 
 

 

Øverst til venstre: Margret Rødberg, rådgiver 
Nederst til venstre: Harriet V. Nerland, oversykepleier 
Øverst til høyre: Mette Roksvaag, ergoterapeut, frikjøpt 
i 30 % stilling til å jobbe med 
velferdsteknologiprosjekter 
Nederst til høyre: Tanja Thalén, enhetsleder 
 
Lill-Merete Olsen, avdelingsleder. (Ikke med på bildet.) 
 

 

Problemstilling 
Vi har prøvd GPS fra firmaet Cognita. I forbindelse med opplæring i bruk av GPS fikk vi også 

presentasjon av e-vindu. Vi vet at vi har brukere som er ensomme og ønsket å teste ut e-

vindu for å se om bruker opplever økt kontakt med omverdenen. Vi har kartlagt brukere i 

pleie- og omsorgstjenesten og tiltak funksjonshemmede. 

 
 

 



2 
 

Prosess 
Vi hadde jo faktisk løsningen før vi hadde kartlagt behovene. Søkte fylkesmannen om midler 

til å teste ut e-vindu. 

E-vindu 

Test 
 

Det er installert 3 e-vinduer hos tre forskjellige brukere, en yngre bruker med kognitiv svikt, 

en bruker med utviklingshemming og en yngre bruker med demens. Utprøving pågår. 

Det er opprettet egne arbeidsgrupper rundt de tre brukerne for å følge opp underveis. 

Mette Roksvaag deltar i hver gruppe med tanke på koordinering , rapportering og 

anbefalinger videre.  

Voksenopplæringen i kommunen er med i én av arbeidsgruppene. 

Det planlegges å installere et fjerde e-vindu på et dagsenter i kommunen for å vise frem 

muligheter/ spre kunnskap for ansatte og brukere. 

 

Gevinstfordeling 
 

Bruker 

Økt livskvalitet. Egen opplevelse av mestring. Struktur i hverdagen.  

Svakhet med e-vindu: P.t. er det ikke mulighet for å snakke på «Skype». 

 

Ansatte  

Opplevelse av bedre samvittighet når en forlater bruker – bruker har en aktivitet han/ hun 

liker. At flere får kjennskap til e-vindu og dersom behov avdekkes kan e-vindu tilbys. 

 

Pårørende 

Ha daglig kontakt på en enkel måte. Trygghet for pårørende. 

 

Kommune 

Vanskelig å måle gevinst i kroner på dette tidspunktet. På sikt kan en kanskje utsette behov 

for tjenester, forebygging.  

 

Mange avklaringer som gjenstår: 

 Opplæring 
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 Vedlikehold 

 Økonomi 

 Juss 

 Etikk 

 Praktisk administrering 

 Definering og organisering 

 Grensesnitt kommune-NAV 

 Utløser det forvaltning/ vedtak 

 Hvem skal betale for e-vindu? 

 Avklaringer og forventninger og definisjon av hva som er velferdsteknologi 

 

 

Selvevaluering 
Teamet- rette personene? 

Vi har erfart at vårt team har vært hensiktsmessig sammensatt, og opplever det som positivt 

at vi har en prosjektleder som har frikjøpt tid. 

 

Forankring – god nok støtte? 

Arbeidet er forankret i velferdsteknologigruppen som er en overordnet arbeidsgruppe i 

Molde kommune som skal arbeide strategisk, systematisk og målrettet med kartlegging, 

prioritering, utprøving og innføring av velferdsteknologiske løsninger innen helse- og 

omsorgstjenestene. 

 

Prosessen – Hva har funger godt, hva kunne vi ha gjort annerledes? 

Samarbeidet med firmaet Cognita har fungert bra. Det er veldig positivt at 

voksenopplæringen er påkoblet i velferdsteknologiprosjekter, da de har kompetanse i fht 

kommunikasjonsverktøy. 

Vi har lært at en bør arbeide ut fra BLT-modellen (behov, løsning, test). I Molde kommune 

hadde vi løsningen på plass før vi hadde kartlagt behov. Vi har lært at det er lurt å bruke god 

tid i fht. Velferdsteknologiprosjekter.  Vi burde ha vurdert andre type løsninger før vi kjøpte 

inn e-vindu. Burde hatt en prosjektplan på plass fra begynnelsen. 

Evaluering av bruk av e-vinduene gjenstår. 

Læringsnettverket- nytteverdi? 

Nyttig å få høre om andre kommuner sine prosjekter og erfaringer.  
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Veien blir til mens du går… 

 



SLUTTRAPPORT Namdalseid kommune  

 
Deltakere 

Endre Mølsleth enhetsleder helse og familie, prosjektleder 

Tore Brønstad sektorleder 

Marit Hatland enhetsleder omsorg 

Karen Giskås fagleder institusjon  

 

 

 

 

 

 

 
Namdalseid helsetun 

   
    

                       
 

 



INNLEDNING 

 
Namdalseid kommune har i 2014 bygd ny sykeheim med til sammen 24 plasser. Den nye 

sykeheimen er forbered med tanke på bruk av velferdsteknologi.  Målsetningen for helse og 

omsorg i Namdalseid kommune er “å ligge i front når de gjelder å ta i bruk 

velferdsteknologi.” 

 

 

FORBEREDE 

 
Namdalseid kommune er en liten kommune med begrensede ressurser. For en best mulig 

ressursutnyttelse ønsker kommunen å se på mulighetene til å ta i bruk velferdsteknologi.  

I prosjektet utbygging av ny sykeheim ble velferdsteknologiske løsninger tatt med. 

Namdalseid kommunes mål med å delta i læringsnettverket var å få innspill til 

velferdsteknologiske løsninger, og hvordan disse kan tas i bruk og benyttes på en best mulig 

måte.  

Prosjektet ble forankret i budsjett for Namdalseid kommune for 2015.   

 

PLANLEGGE 

 
Namdalseid kommune hadde i utredningsfasen for utbygging av ny sykeheim tanker om å 

legge til rette for bruk av velferdsteknologi gjennom å tilrettelegge infrastruktur i nytt bygg. I 

forprosjektet utbygging av nytt helsetun var representanter fra pleiepersonell, 

brukerrepresentant, ledere i heletjenesten, arkitekt, samt innleid representant med god 

kompetanse og erfaring fra tilsvarende prosjekter.  Dette får å få god og bred 

erfaringskompetanse i gruppen, samt å sikre at det ikke bare var representanter fra helse og 

omsorgstjenestene.   

 

 

UTFØRE  

 
Den nye sykeheim ble ferdigstilt til jul 2014 med innflyttet i februar 2015.  Under 

utbyggingsperioden ble det sett på flere velfersteknologiske løsninger.  Som en grunnløsning 

ble det etablert bredbånd til hvert enkelt pasientrom med løsning fra Altibox. Denne løsningen 

sikker god internettdekning i sykeheimen, samt at en kan tilby en fleksibel tv løsning til hver 

enkelt beboer.  Alle pasientrom får også mulighet for egen telefon og internett/tråløs ruter. 

 

En stor utfordring på en sykeheim er beboere som ikke finner sitt eget rom og går inn på feil 

beboerrom.  Dette medfører til at medbeboere blir forstyrret, især på natt.  Kommunen valgte 

derfor å forberede beboerrommene med “smartdører” slik at en kunne ta i bruk områdestyring 

på hvert enkelt rom. Etter innflytting i ny sykeheim ble det installert adgangskontroll til hvert 

pasientrom med mulighet til pasient å komme seg inn på rommet med hjelp av adgangsbrikke.  

Dette har medført at en unngår at beboere går på feil rom. 

 

Videre har Namdalseid kommune gått til anskaffelse og tatt i bruk spillteknologi for beboere i 

institusjon, men også for beboere i omsorgsboliger og hjemmeboende brukere gjennom at 

dette tilbudet finnes ved dagsenteret som er åpent for brukere av kommunens helse- og 

omsorgstjeneste. 



EVALUERE 
 

Etter at låssystemene ble tatt i bruk har en opplevd en avdeling med mindre støy, ved at 

beboere ikke blir forstyrret på eget rom når de ikke ønsker det.  En ser også at låssystemet kan 

brukes til å organisere avdelingen ved at en kan avstenge og åpne skilledører ved hjelp av 

adgangskontroll alt etter behovet for dette i avdelingen, en får en fleksibel løsning knyttet til 

drift av sykeheimsavdeling og mulighet til og flytte, organisere skjermede enheter i 

avdelingen.  

 

Namdalseid kommune ønsker å videreutvikle dette systemet slik at en kan etablere 

områdeovervåkning av beboere både innendørs og utendørs. Dette vil gi beboere større 

bevegelsesfrihet både innendørs og utendørs, men samtidig gi beboere mulighet til å tilkalle 

bistand der han/hun er, samt at kommunen kan få et system for å spore opp evt. bortkomne 

beboere/pasienter. 

 

 

FØLGE OPP 

 
Namdalseid kommune har som tidligere vist til en målsetning knyttet til velferdsteknologi ut 

over sykeheimsdrift.  Kommunen installerer bredbånd med Altibox i alle kommunale 

omsorgsboliger i løpet av 2015, dette får å ha en infrastruktur som kan ivareta nye 

teknologiske løsninger som kommer.  

 

Kommunen ser også på løsninger som kan bidra til at brukere kan bli mer selvstendig og bo 

lengre hjemme.  I dag har kommunen ett godt tilbud på trygghetsalarmer som bidrar til dette 

målet, men i løpet av kommende år ser kommunen at en må skifte ut nåværende system. Dette 

er ett arbeids om skal foregå i samarbeid med kommunene i Midtre Namdal samkommune 

som Namdalseid er den del av.  

 

Namdalseid kommune har også avsatt midler for etablering av visningsleilighet for 

velferdsteknologi. Her kan innbyggere gjøres kjent med hvilke velferdsteknologiske løsninger 

som finnes, og som kan bidra til at innbyggere kan bli boende lengre hjemme. 

  

 

LÆRING 

 
Deltakelse i læringsnettverket har for Namdalseid kommune vært fruktbart.  En har fått en 

hjelp til hvordan en skal planlegge å kartlegge for en utbredelse av velferdsteknologiske 

løsninger. Det å treffe andre kommuner og dele erfaringer har også vært lærerikt. 

Arbeidsgruppen i læringsnettverket i Namdalseid har bestått av medarbeidere som har vært 

løsningsfokusert, gruppen har dratt erfaring med at kartlegging av behov er en viktig øvelse 

som må gjøres får en iverksetter.  Kommunen ser også at utviklingen på den tekniske fronten 

går fort. Når kommunen satt i forprosjektet til ny sykeheim var en god del av de tekniske 

løsningene som nå finnes ikke på markedet, og ikke kjent for de som planla.  

Samlede erfaring med læringsnettverket har vært bra, en har fått truffet forskjellige aktører 

som arbeider med velferdsteknologi, samt fått erfaringsutveksling med andre kommuner i 

regionen.  

 

 

 



 
 

Sluttrapport – Læringsnettverk i velferdsteknologi 

 

 
 

Innledning 
Helse og sosialavdelingen i Nærøy har ca 280 ansatte fordelt på institusjon, hjemmebasert omsorg(inkludert 

rus/psykiatri, tiltak for utviklingshemmende) legekontor, helsestasjon, jordmor, NAV, frisklivsentral, 

fysioterapi, ergoterapi, barnevern mv. 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Organisering av rus- og psykiatritjenesten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er i hjemmetjenestene, helsefremmende arbeid og rus- og psykiatritjenesten vi har fokus på i dette 

velferdsteknologi prosjektet.  

 

 

 

 

RUS / PSYKIATRI 

KONSULENTTJENESTER;  
støttesamtaler 

FISKARBYEN BOFELLESKAP 

LYSPUNKTET dagtilbud 

Videreutvikle  
tilbud/tjeneste innefor rus og psykiatri 



FORBEREDE 
Vi ønsket å delta på læringsnettverket for å lære mer om velferdsteknologi 

Prosjektet er forankret i administrativ ledelse og organiseringen av prosjektet inkluderer fysio - og 

ergoterapitjenesten samt brukerkontor, rus - og psykiatrisk enhet, og leder for hjemmebaserte tjenester. 

 

VÅRE PLANER: 

Målene våre var: 

Øke kunnskapen om velferdsteknologi og mulighetene for å bruke teknologi i forhold til vår målgruppe i 

dette prosjektet. 

1.1 Effektmål  

 

 Psykisk syke og ruspasienter som bor i omsorgsbolig skal ha et selvstendig liv, og full 

bevegelsesfrihet.  

 Barn og unge i Nærøy skal ha god motorikk og fysisk helse 

1.2 Resultatmål 

 

Innen 31.12.2015 har ansatte I Nærøy kommune: 

 

 God kunnskap om velferdsteknologi og mulighetene for å benytte teknologi i omsorgsboliger for rus- 

og psykiatriske pasienter.  

 Kunnskap om velferdsteknologi i forbindelse med å styrke barn og unges motoriske ferdigheter. 

 

Vi har kartlagt behovene for velferdsteknologi i de ulike enhetene, men trenger mer kunnskap om ulike/like 

metoder og verktøy i velferdsteknologi i forhold til de behovene vi har, for å kunne vurdere resultatene og 

finne en løsning som passer for oss. 

Vi hadde en forventning om å få tilført mer konkret kunnskap om teknologiske virkemidler, mens 

netteverket fokuserer mer på prosess og behovskartlegging – sistnevnte mener vi at vi allerede hadde gjort, 

og vi er helt enig i at det også er et nødvendig fokus.  

 

 Psykisk syke og ruspasienter som bor i omsorgsbolig skal ha et selvstendig liv, og full 

bevegelsesfrihet.  

Velferdsteknologi i boliger; Det er ikke utført endringer enda da tegneprosessen til boligene i rus- og 

psykiatri nettopp er påbegynt. 

 Barn og unge i Nærøy skal ha god motorikk og fysisk helse 

NTNU er ikke kontaktet i forbindelse med vårt forslag til tiltak i f m vektreduksjon blant barn og unge 

 God kunnskap om velferdsteknologi og mulighetene for å benytte teknologi i omsorgsboliger for rus- 

og psykiatriske pasienter.  

 Kunnskap om velferdsteknologi i forbindelse med å styrke barn og unges motoriske ferdigheter. 

Opplæring av ansatte utføres høsten 2015 

 

EVALUERE 

Vi vil evaluere underveis om velferdsteknologien vi anskaffer tjener sin hensikt 

 

LÆRING 

I nettverket har work- shop metoden vært nyttig, men vi mener ikke at vi har lært så mye nytt…  

Arbeidets betydning for brukerne, ledelsen og medarbeiderne er fokuset på hvordan vi bruker menneskelige 

ressurser kontra velferdsteknologi og prioritering av menneskelig arbeidskraft. Samt at velferdsteknologi må 

nøye overveies i forhold til kost/ nytte. 

Læringsnettverket i velferdsteknologi har ikke vært veldig nyttig for oss, skal vi Nærøy delta videre må det 

inn mer kunnskap om teknologien og erfaringer rundt konkrete løsninger. 



SLUTTRAPPORT 

Læringsnettverk i velferdsteknologi 

 
PROSJEKT: 
Prøve ut Pilly SMS som ett 
alternativ til vanlig 

medisinoppfølging fra 
hjemmetjenesten 

 

PROSJEKTGRUPPA I 

ORKDAL KOMMUNE: 
Ingvild Forfang, IKT-

driftsoperatør,  
Magnhild Kristoffersen, 
ergoterapeut 

Kristin Gjersvoll Wangen, 
kommunalsjef 

Grete Nyborg, systemansvarlig for 
Gerica 
 

INNLEDNING 
Vi ønsker å tilby en ny løsning for 

medisinering i hjemmet som bidrar 
til økt trygghet, mer fleksibilitet for 
brukerne og en mer effektiv 

hjemmetjeneste. Orkdal kommune 
har fokus på stadig utvikling og 

forbedring av sine tjenester, og 
sikker medisinering er et viktig 
ledd i det arbeidet. 

 
I første omgang starter vi med utprøving av Pilly SMS, som leveres av Dignio. Pilly SMS er 

en medisindispenser med alarm som varsler når medisinen skal tas. Prøvetidens varighet er 6 
måneder, og i løpet av den tiden håper vi å kunne gjøre oss erfaringer som gir grunnlag for 
beslutning om videre bruk av denne løsningen.  

 

FORBEREDE 
Hvorfor ville dere delta? 
Vi ville delta i læringsnettverket for å få mer kunnskap om velferdsteknologi og for å dra 

nytte av andre kommuners erfaringer på området.  
I tillegg håpet vi at det kunne bidra til nettverksbygging med nabokommuner.  
 

Forankring og organisering av prosjektet 
Velferdsteknologisatsingen i kommunen er forankret i handlingsplanen for 2015-2018.  

 



Vi hadde veldig tidlig en ide om at vi ville prøve ut automatiske dosetter. Vi startet derfor 

med å undersøke hvilke løsninger som fantes i markedet, og fant raskt ut at det fantes gode 
løsninger i andre land enn Norge. Valget falt allikevel på et norsk produkt, hovedsakelig pga. 

enkel tilgang til support fra leverandør.  
På slutten av februar hadde vi et møte med Dignio, der vi fikk demonstrert dosetten og deres 
programvare. I etterkant av møtet mottok vi et tilbud fra Dignio med forslag om samarbeid 

med Hitra, Bjugn og Åfjord kommuner. Samarbeidet innebærer felles opplæring og felles 
etablering av plattform i pilotperioden, samt at alle kostnader til dette deles.  

Videre har vi besluttet at prosjektet skal prøves ut på brukere av hjemmetjenester. 3 
sykepleiere i hjemmetjenesten blir superbrukere på Pilly. Disse vil få i oppgave å presentere 
løsningen for mulige brukere og være ansvarlig for daglig oppfølging på brukernivå i 

prøveperioden.  

 

PLANLEGGE 
Mål for prosjektet 

 Sikre medisineringen til hjemmeboende  

 Mer brukervennlig helse- og omsorgstjeneste 

 Økt fleksibilitet og selvstendighet til brukere av hjemmetjenester 

 Effektivisere arbeidshverdagen i hjemmetjenesten 

 

UTFØRE  
Vi er fortsatt på planleggingsstadiet i prosjektet. Opplæring av ansatte er planlagt i 
månedsskifte april/mai. Før den tid skal vi ha et møte med superbrukere for å avklare deres 

roller og for å planlegge videre fremdrift etter opplæringen. 
 

EVALUERE 
Måloppnåelse vil bli målt gjennom tilbakemelding fra brukerne. I tillegg til å gjennomføre 
kost/nytte-analyser i forhold til effektivisering i hjemmetjenesten. 

 

FØLGE OPP 
Prøveperioden vil forhåpentligvis gi oss et grunnlag for å avgjøre om dette er noe vi vil satse 
videre på. Den vil også gi oss erfaringer på hvordan vi skal organisere dette videre både med 
tanke på oppfølging mot bruker og oppfølging av superbrukere. I starten av prøveperioden 

skal vi ha møter med superbrukerne annenhver uke. Da vil vi få mulighet til å fange opp 
eventuelle problemstillinger og andre ting som vil dukke opp etter hvert.   

 
Hvis vi beslutter ordinær drift etter prøveperioden, er det en forutsetning fra leverandør at vi 
anskaffer 20 dosetter.  

 

LÆRING 
Hva er det viktigste dere har lært? 
Noe av det viktigste vi har lært i nettverket er at vi må stille krav til leverandørene. At 

løsningene som blir presentert for oss må kunne kommunisere med andre løsninger fra andre 
leverandører.  
I tillegg har det vært veldig kjekt å få innblikk i de sentrale føringer som finnes på området 

velferdsteknologi og hvor langt det arbeidet har kommet 
 

Hva har vært vanskelig? 



Det har vært vanskelig å få satt av nok tid og ressurser til å jobbe med 

velferdsteknologiprosjektet i mellom samlingene.  
I tillegg er det vanskelig å orientere seg i jungelen av muligheter og løsninger.  

 
Hva er deres samlede erfaringer med læringsnettverket?  
Læringsnettverket har gitt oss kunnskap vi kan stole på. I tillegg har det vært en veldig god 

hjelp til å komme i gang med velferdsteknologiprosjektet. 
Velferdsteknologidagen som ble arrangert i Bjugn var veldig nyttig for vår del. Der fikk vi 

høre deres erfaringer med prosjektet Trygg medisinering, noe som bidro til vår beslutning om 
å teste ut Pilly fra Dignio.  
Workshopen i tjenestedesign var en veldig lærerik dag. Den gav oss en bedre forståelse av 

prosessen vi må igjennom for å opprette en ny tjeneste, sett både i fra vår side og fra et 
brukerperspektiv. 
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Forord 

Velferdsteknologi i Midt-Norge 

Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet er omtalt i Stortingsmelding 29 om 

Morgendagens omsorg. Det vises til at prosjektet har erfart nødvendigheten av god 

forankring, langsiktig finansiering og medarbeidere som faktisk har avsatt tid til dette 

arbeidet. Og slik er det. Prosjektet har gjort mange, og viktige erfaringer i den tiden som har 

gått siden oppstarten. 

Det hele startet med en studietur til Edinburgh i Skottland i mars 2010. Deltakere fra 

kommuner, fylkesmennene, KS og Helse- og omsorgsdepartementet var enige om at vi 

hadde mye å lære av hvordan man i Skottland har satset på utvikling av, og bruk av 

teknologiske løsninger innenfor helse- og omsorgssektoren.  

Vi ble inspirert til å ta utfordringen i vår region og samarbeide om velferdsteknologi. Vi 

mente at Omsorgsplan 2015 var et godt utgangspunkt for å jobbe med dette og at 

Fylkesmannen i de tre fylkene kunne ta et ansvar for koordinering mellom fylkene.  

Prosjektsøknaden ble godt mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet og det har vært tildelt 

statlige midler hvert år fra 2011 til 2014. Dermed kunne vi også tilsette prosjektleder.  

De fleste prosjektene har vært delfinansiert av prosjektskjønn via fylkesmennene og drevet 

fram av enkeltkommuner eller flere kommuner i samarbeid. Både Universitet, Høgskoler, 

Utviklingssentra og Senter for omsorgsforskning har deltatt med sin kompetanse i 

prosessene.  

Mange kommuner har gjort nye erfaringer med teknologi, leverandører, regelverk og etiske 

problemstillinger. Det Midtnorske nettverket for velferdsteknologi ble derfor en nyttig arena 

for både faglige diskusjoner og å dele kunnskap. Det siste året har det også vært 

gjennomført læringsnettverk for prosjektkommuner i fylkene, også dette i samarbeid 

mellom fylkesmennene og Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester. Etter vår 

egen vurdering, gir dette regionen et mye bedre utgangspunkt for videre implementering fra 

2015.  

Fylkesmannen takker for et godt samarbeid både i prosjektperioden og i den videreføringen 

gjennom nettverket som vi nå er inne i. Lykke til med fortsettelsen! 

 Marit Hovde Syltebø 

Assisterende direktør - Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

 



  

 
 

   
 

 

Det Midt-norske velferdsteknologiprosjektet ............................................................................ 3 

Bakgrunn ................................................................................................................................. 3 

Hva er et læringsnettverk? ..................................................................................................... 3 

Kommuner deler gjerne med hverandre ................................................................................ 4 

Hva sier litteraturen om spredning av innovasjoner? ............................................................ 4 

Læringsnettverk for Velferdsteknologi i Møre og Romsdal ....................................................... 6 

Organisering av læringsnettverket i Møre og Romsdal .......................................................... 6 

Om teamene ........................................................................................................................... 9 

Refleksjon fra nettverksdriverne .......................................................................................... 10 

Læringsnettverket i Sør Trøndelag ........................................................................................... 11 

Gjennomføring av læringsnettverket ................................................................................... 11 

Refleksjoner fra driverne av læringsnettverket i Sør -Trøndelag ........................................... 3 

Læringsnettverk i Nord-Trøndelag ............................................................................................. 4 

Bakgrunn ................................................................................................................................. 4 

Evaluering av gjennomført læringsnettverk: .......................................................................... 8 

Refleksjoner læringsnettverk velferdsteknologi: ................................................................. 10 

RO ............................................................................................................................................. 11 

Kommunenes rapporter ........................................................................................................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
 

   
 

Det Midt-norske velferdsteknologiprosjektet 
 KS og Fylkesmennene i Midt-Norge har gjennom 2012 og 2013 arbeidet med utprøving av 

velferdsteknologi i "Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet". Samtidig med at prosjektet ble 

avsluttet ved årsskiftet 2013/2014, besluttet de deltakende aktørene å arbeide videre sammen som 

"Det midtnorske velferdsteknologinettverket". Nettverket skal bidra til at aktive aktører innenfor 

velferdsteknologi skal ha en arena å dele og innhente kunnskap, støtte og inspirasjon til pågående 

velferdsteknologiutprøving -og implementering i egne kommuner. Samtidig skal nettverket gjøre en 

innsats for å spre kunnskap om forutsetninger for implementering av velferdsteknologi til andre 

kommuner i Midt-Norge.  

 

Bakgrunn 
Etter at Det midtnorske velferdsteknologi prosjektet ble avsluttet i 2013,  fikk deltakende kommuner 

et oppdrag fra fylkesmennene i regionen om å arbeide for å dele sin kompetanse gjennom 

læringsnettverk i  fylkene. Hvert fylke fikk midler til å tilsette koordinator i 30 % stilling til å 

organisere og drifte nettverkene. Denne rapporten er resultatet etter læringsnettverk i 

velferdsteknologi for Møre og Romsdal 2014-2015. 

Hva er et læringsnettverk?   
Læringsnettverk er en metode for kvalitetsforbedring med fokus på iverksetting av tiltak på egen 

arbeidsplass. Et læringsnettverk er gjerne lagt opp slik at det er tre til fire samlinger med 

deltakerteamene, og mellom samlingene skal det gjøres avtalt arbeid på egen arbeidsplass. Samme 

team deltar fortrinnsvis på alle de tre samlingene, og består gjerne av tre til fem personer som til 

daglig jobber direkte eller indirekte med problemstillingen.   

Deltakerne på læringsnettverket arbeider i tverrfaglige team med innsatsområdet, tiltakene, 

forbedringsverktøy og målemetoder. I tillegg utarbeides det gjerne en framdriftsplan og en 

sluttrapport. 

Læringsnettverk skal hjelpe teamene i gang med forbedrings- og utviklingsarbeidet, og gi deltakerne 

får innføring i nyttige metoder og verktøy for å iverksette forbedring på egen arbeidsplass. 

Kunnskapen om forbedrings- og utviklingsarbeid skal gi grunnlag for at deltakerne fortsetter på egen 

arbeidsplass etter at læringsnettverksperioden er avsluttet. Teamene vil dessuten som en del av et 

interkommunalt nettverk få felles læring og erfaringsutveksling. 

Erfaringer fra denne typen forbedringsarbeid viser at et godt resultat også er avhengig av at ledelsen 

i virksomhetene engasjerer seg i gjennomføringen, blant annet ved å støtte opp om teamene som 

skal drive prosessen lokalt. Ledere må sørge for at team som deltar i læringsnettverk får avsatt 

tilstrekkelig tid og ressurser underveis i prosessen, samt sørge for at forbedrings- og utviklingstiltak 

blir implementert. 



  

 
 

   
 

 

Ved oppstart av læringsnettverket ble alle teamene spurt om sine forventninger. Ordskyen gir en 

visuell framstilling av svarene, og vi kan se at det å dele erfaringer og å lære av hverandre var vektet 

høyt.  

 

Kommuner deler gjerne med hverandre 
I kommunal forvaltning er det kultur for å dele med hverandre og å lære av hverandre. Kommunene 

som deltok i Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet ønsket å bidra til spredning overfor andre 

kommuner i regionen, nettopp fordi vi visste at kommuner ER opptatt av å lære av hverandre. Når vi 

er gode på å lære av hverandre, kan vi forbedre oss uten å tabbe oss ut på egen hånd.  

 

Hva sier litteraturen om spredning av innovasjoner? 
 Litteraturen beskriver gjerne at organisert spredning av gode løsninger foregår i 

«inspirasjonsnettverk». Slike nettverk søker å skape drivkraft for innovative løsninger og å redusere 

usikkerhetene ved innovasjon. Nettverkene er avhengige av støttestrukturer for innovasjon og av 

sterke og troverdige modeller for innovative løsninger i kommunene.  (Rønning og Fuglesang, 

Innovative kommuner) I vårt tilfelle har mye naturlig nok handlet om bredde ut velferdsteknologi i 

midtnorske kommuner, et annet og veletablert eksempel er Fredricia-modellen om 

hverdagsrehabilitering.  

Det eksisterer flere begreper som beskriver ulike måter og motivasjoner hvor innovasjoner spres. En 

av de store navnene innenfor litteraturen som har beskrevet dette er Everett Rogers og i hans bok 

«Diffusion of Innovation». Rogers beskriver spredningsprosessen (diffusjonen) som en prosess for en 



  

 
 

   
 

innovasjon blir kommunisert over tid, gjennom mange kanaler og blant medlemmer av et sosialt 

system.  

En annen teoretiker, Tarde, har beskrevet at også tid og antall deltakere vil influere på spredningen. 

Tarde argumenterer for at en innovasjon vil spres sakte i begynnelsen før en periode med rask vekst 

skjer. Kall det gjerne ideens glansperiode.    

Et annet fenomen som påvirker spredningen av innovasjoner er mottakerens situasjon. Også dette 

fenomenet er beskrevet av Rogers, og han lanserte i sin tid noen nøkkelbegreper som flere av oss vil 

nikke gjenkjennende til: 

 Relativ fordel- hvor gunstig er den nye ideen for sentrale aktører, vurdert ut fra deres 

interesser og målsettinger? Dersom det nye oppfattes som betydelige bedre enn det 

eksisterende, så vil sentrale aktører ønske å implementere raskt. I motsatt fall, dersom det er 

mindre sikkert at virkningen av innovasjonen vil bli særlig positiv, eller der det ikke blir særlig 

gunstig for aktørenes egen situasjon. 

 «Innpassing» - passer det nye tiltaket inn i strukturen og kulturen det skal inn i? 

 «Kompleksitet» --hvor lett er det å forstå og formidle effekten av det nye? Jo lettere det er å 

se fordelene med et tiltak/ virkemiddel, jo raskere går det antakelig med å ta det i bruk. 

 «Utprøvbarhet og observerbarhet» - er det lett å prøve ut det nye og se hvordan effekten er? 

Det kan være gunstig å sette i gang med avgrensede forsøk, og ved selvsyn se effektene, i 

forhold til å omorganisere hele organisasjonen før en eventuelt kan se om det fungerer.  

Rogers argumenterte også for at individuelle beslutninger er viktige i et sosialt system, og beskriver 

fem idealtyper ut fra hvor villige de er til å ta i bruk – eller akseptere- innovasjoner.  

Tidligst ute er innovatørene, så kommer de tidlige brukerne, deretter tidlig majoritet og etternølerne. 

Overfører vi Rogers begreper til kommunene, vil det være personer som kan plasseres i de ulike 

kategoriene, men det behøver ikke være noen normalfordeling i den enkelte kommune. Det kan godt 

være kommuner hvor den sene majoritet og etternølerne er overrepresentert. (Rønning og 

Fuglesang, Innovative kommuner) 

Innføring av velferdsteknologi utfordrer flere etablerte sannheter innen pleie- og omsorgskulturen 

vår, og mange som jobber i sektoren vil oppleve dette «på kroppen».  Kuhn (1962) påpekte at nye 

funn møter motstand hos dem som har identifisert seg med den gamle kunnskapen, og  Schumpeter 

(1942) påpekte betydningen av «kreativ destruksjon» . Det vil si at noe må brytes ned før nye 

innsikter og produkter kan etableres. Det kan altså være at noen aktivt motarbeider spredningen av 

en innovasjon. 

Det som foregår i kommunesektoren når vi tilstreber å lære av hverandre, beskrives i litteraturen 

som imitasjoner. Vi imiterer hverandres sosiale og organisatoriske roller og ideer. Norske kommuner 

imiterer andre kommuners ideer. Det er evnen til å intimere viktige løsninger som driver 

innovasjoner fram, snarere enn evnen til å skape konkrete innovasjoner.  

  



  

 
 

   
 

Læringsnettverk for Velferdsteknologi i Møre og Romsdal   
 

Organisering av læringsnettverket i Møre og Romsdal   
Alle kommunene i Møre og Romsdal fikk anledning til å søke om å delta i læringsnettverket tidlig på 

høsten 2014 (vedlegg 1). Søknad om opptak ble sendt til fylkesmannen i Møre og Romsdal ved Sverre 

Veiset. Kommunene som fikk tilskudd gjennom fylkesmannens prosjektskjønnsmidler ble spesielt 

anmodet om å delta. Hver kommune ble anbefalt å stille med team på 3-4 deltakere. Til sammen 9 

søknader kom inn med 11 aktive kommuner. En kommune (Sykkylven) måtte dessverre trekke seg 

etter første samling. 

Nettverket hadde en samling i 2014 og to samlinger i 2015. I tillegg fikk alle kommunene tilbud om å 

være med på en kveldssamling i Ålesund 27.mai om etikk og juss knytt til velferdsteknologi. Denne 

samlingen var åpen for alle nettverkene i Midt-Norge og lagt til kvelden før erfaringskonferansen 28. 

mai 2015 der alle de tre fylkene i Midt Norge ble samlet for å presentere resultatene fra 

læringsnettverkene.  

Mål for læringsnettverket: 

Målet for læringsnettverket er, ved siden av å etablere kontakter på tvers av kommunegrenser, at 

deltakerne skal få prosess- og metodikk- kompetanse for å kunne gjøre gode utprøvinger og etter 

hvert implementere velferdsteknologi i egne kommuner.  

Metode: 

Det er i hovedsak benyttet to prosessmetodikker. Den ene tar utgangspunkt i KS sin sirkulære 

innovasjonsmodell N3 (http://ks-innovation-tool.herokuapp.com/), der et viktig budskap er å ha 

behovet til brukeren sentralt i prosessen. Den andre tar utgangspunkt i tjenestedesign etter modell 

fra Designit der brukerreisen og løsningen er sentral. De to metodikkene utfyller på mange måter 

hverandre. Trulte Konsmo fra Norsk kompetansesenter deltok på to av samlingene både som 

medhjelper i veiledning og for å få et innblikk i innovasjonsarbeid i praksis og bruk av tjenestedesign. 

Læringsnettverket har forsøkt å fremme en behovsdreven innovasjonsprosess hos de ulike teamene. 

I en behovsdrevet innovasjonsprosess defineres alle interessenter som brukere. I pleie- og 

omsorgstjenestene er interessentene alt fra myndigheter, ledelse og ansatte i helseforetak og 

kommunehelsetjeneste til pasienter, pårørende og vanlige borgere. Tre dimensjoner regnes som 

sentrale ved behovsdrevet innovasjon:  

Behov. Kartlegging av behovene til alle interessentene. Involvering av brukere kan skje via ulike typer 

intervju, observasjoner, spørreundersøkelser, fokusgrupper Workshops etc.  

Anvendelse. Hensikten er å avdekke grad av anvendelse i dagens marked og hvilke egenskaper en ny 

løsning må ha i forhold til levedyktighet i et marked, altså her nyttig for brukerne. Det skal oppleves 

som nyttig for primærbruker, personalet og for samfunnet.  

Løsning. På grunnlag av kunnskap om behov, marked og løsningsalternativ etableres nye løsninger. 

Brukere involveres hele veien for å sikre at den endelige løsningen tilfredsstiller deres behov 

(Helsedirektoratet 2011, InnoMed 2011).  



  

 
 

   
 

Læringsnettverket har videre forsøkt å fremme samskaping gjennom tjenestedesign. Samskapingen 

blir i denne sammenhengen en bevegelse bort fra et mottaker- og konsumentperspektiv til et 

medborgerperspektiv, der folks dagligliv og egne ønsker, behov og mål blir tatt på alvor og lagt til 

grunn for tjenesteutformingen. Det innebærer gjennomsiktige systemer som deler kunnskap og 

innsikt på tvers av rollene som bruker og ansatt, og som skaper bevissthet og bedre samsvar mellom 

behov og forventninger. 

Bilde av nettverksdriverne: 

  

 

Før oppstart fikk alle teamene utdelt en oppstartspakke som de jobbet med før første samling 

(vedlegg 2). Dette gjorde at alle teamene var forberedt til første samling. 

Samling 1 (Vedlegg 3) hadde fokus på å finne brukerbehovet gjennom å fortelle brukerens historie. 

Det er brukerbehovet som legger grunnlaget for løsningen. 1.samling hadde også fokus på å teste; 

behov-løsning-test (BLT) for å hele veien sikre at det man antar og tror er i tråd med brukerens 

behov. Videre ble det lagt vekt på forankring på ulike nivå, hvem er pådrivere og hvordan fungerer 

teamet. Alle disse faktorene utgjør de fem fundamentene i N3; behov, løsningens verdi, pådriver, 

team og forankring som må være på plass for at et innovasjonsprosjekt skal lykkes. 

 

 



  

 
 

   
 

Samling 2 (vedlegg 4) var drevet av firmaet 

Designit. Samlingen hadde fokus på tjenestedesign 

og hvordan man kan jobbe med brukerbehov 

gjennom å definere brukerreise og forbedre 

brukerreise med ny løsning.  

 

 

 

 

 

Fra andre samling i læringsnettverket. Teamene 

utformer scenarioer under kyndig veiledning av 

tjenestedesignere. 

 

Samling 3 (vedlegg 5) hadde fokus på løsningens verdi gjennom gevinstrealisering og 

gevinstfordeling. I tillegg var det en gjennomgang av BLT og de fem fundamentene. 

Alle teamene jobbet med «lekse» mellom samlingene, samlingene var lagt opp til at teamene var 

forberedt og kunne presentere sitt arbeid på hver samling, noe som har fungert meget bra. 

I tillegg til disse tre samlingene skal alle teamene presentere sine arbeid på erfaringskonferansen 

28.mai 2015 i Ålesund. Her må alle team stille med visittkort og får et stort ansvar for å være 

tilgjengelig for andre kommuner med sin kompetanse ut fra sitt prosjekt i tiden fremover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

   
 

Om teamene  
Teamene presenterer seg selv i rapporten,. Vi har benyttet originaltekst utarbeidet fra teamene for å 

sikre at deres egne opplevelser/erfaringer blir riktig fremstilt. Rapporten vil derfor bære preg av ulike 

fremstillingsmåter og språkbruk.  

 Kilde:USHMR 

 
 

 



  

 
 

   
 

Refleksjon fra nettverksdriverne 
-fra fylkesmannen og arrangørene i utviklingssenter for hjemmetjeneste og sykehjem 

Målet for læringsnettverket var, ved siden av å etablere kontakter på tvers av kommunegrenser, at 

deltakerne skulle få prosess- og metodikk- kompetanse for å kunne gjøre gode utprøvinger og etter 

hvert implementere velferdsteknologi i egne kommuner.  

USHT og fylkesmannen i Møre og Romsdal ser ut i fra tilbakemeldingene fra de ulike teamene at de 

stort sett beskriver utbyttet av læringsnettverket i tråd med målesettingen.  

De fleste teamene hadde en førforståelse om at de ville prøve ut en eller annen form for 

velferdsteknologi og mange måtte derfor «snu» tankegangen fra løsning til behov og fra kompetanse 

om velferdsteknologi til prosess- og metodikk kompetanse. Dette beskrives som en nyttig «aha-

opplevelse». Flere beskriver veiledning også underveis og mellom samlingene som viktig.  

Enkelte team ønsker en videre oppfølging i forhold til implementeringsprosess. En kommune 

opplever at læringsnettverket stanser opp « Når vi no kjem til det som verkeleg er vanskeleg: Kvar 

går vi vidare for å finne ei løysingi samsvar med dei krava vi stille? Kva må vi i gang med for å finne 

relevante leverandørar og gjennomføre gode innkjøpsprosessar?» 

Dette ser vi imidlertid ikke på bare som et lokalt behov som læringsnettverket kan dekke. Dette er et 

nasjonalt problem som miljøet som er opptatt av innovasjon og velfersteknologi skal arbeide 

sammen om å løse ut i fra nasjonale retningslinjer. Å være med i et slikt nettverk gjør at kommunene 

får tilgang til et slikt miljø. 

Tusen takk til alle engasjerte og dyktige teamene som har deltatt i læringsnettverket i 2014/2015.  

Vi gleder oss til ny «runde» med læringsnettverk i 2015/2016 

 

Mvh Sverre, Inger-Lise, Brit og Helen. 

  



  

 
 

   
 

Læringsnettverket i Sør Trøndelag  
Alle kommunene i Sør-Trøndelag fikk anledning til å «melde seg på» deltakelse i læringsnettverket. 

Det ble utarbeidet et enkelt søknadsskjema der kommunene kunne melde seg på/ søke om å få plass. 

I søknaden skulle kommunene kort beskrive hva slags teknologi de ønsket å prøve ut i egen 

kommune. Vi begrenset antall plasser i læringsnettverket, og det ble satt et tak på 32 deltakere i 

hvert fylke.  

Hver kommune må delta med 4 personer, hvorav minst en av deltakerne må være leder med 

beslutningsmyndighet. 

Hvem ble invitert? 

Kommuner i fylket som ikke hadde vært med i Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet og som 

var motivert til å starte arbeidet i inneværende år. Hva gjelder dette om at invitasjonen gikk ut til de 

som ikke hadde deltatt i Midtnorsk velferdsteknologiprosjekt, valgte vi å se bort fra dette. Dels fordi 

det var plass i nettverket, og dels fordi disse kommunene, Åfjord, Bjugn og Trondheim, valgte å bruke 

læringsnettverket som en arena for spredning av kunnskap internt i egen kommune. 

Fra Sør Trøndelag valgte 12 kommuner å delta i læringsnettverket for velferdsteknologi.  

Nettverket planla å gjennomføre tre samlinger, der den siste ble planlagt til dagen før 

erfaringskonferansen. Dette ble gjort for å gi kommunene nok tid mellom samlingene og for å 

redusere antall reiser for kommunene. Med erfaringskonferansen i Ålesund, ville vi allikevel vært 

nødt til å reise fra Trøndelag kvelden før.  

Etter andre samling så vi at vi manglet et sentralt tema – tjenestedesign. Gruppen besluttet derfor å 

tilby en ekstra samling for kommunene med dette som tema. Se senere om de ulike samlingene 

Målet for læringsnettverket var å bidra til at kommuner i vårt fylke skulle komme i gang med 

velferdsteknologi. I tillegg ønsket vi å bidra med vår erfaring slik at de «nye» kommunene skulle få 

anledning til å komme lettere i gang. 

   

Gjennomføring av læringsnettverket 
Første samling tok utgangspunkt i KS sin sirkulære innovasjonsmodell N3. Det har vært/ er et poeng 

for oss å benytte verktøy som er utviklet for å hjelpe kommuner i innovasjonsarbeid. Vår erfaring er 

at medarbeidere som tar initiativ til innovasjoner i egen kommune i liten grad kjenner til hvilke 

verktøy som faktisk er utviklet. Så i tillegg til N3 som verktøy, var det også et poeng å snakke om hva, 

hvem og hvor kompetansemiljøene finnes. 

Kommunene brukte mye tid i samlingen til å arbeide og bearbeide egne prosjektplan slik N3 legger 

opp til.  



  

 
 

   
 

 

 

 

Hjemmeleksen var å sikre politisk forankring av arbeidet 

Veiledningstid med kommunene mellom 1. og 2. samling  

Mellom første og andre samling ble det arrangert en ”minisamling” med veiledning av 

deltakerkommunene. Oppdelingen ble foretatt med bakgrunn i geografi. For kommunene rundt 

Trondheim handlet det mest om prosessveiledning, ”hvordan komme i gang” og en del om nasjonale 

prosesser rundt standardisering og digitalisering av trygghetsalarm. Disse kommunene savnet 

verktøy, anbefalinger om leverandører og gevinstrealisering.  

 

Velferdsteknologidag i Bjugn på Fosen  

Bjugn og Åfjord kommuner valgte å organisere en «minikonferanse» om velferdsteknologiarbeidet 

de har gjennomført. «Minikonferansen» ble arrangert ved Bjugn Helsesenter og målet var å 

presentere de prosjekter de hadde/ var i gang med. I tillegg var hensikten å møte de øvrige 

kommunenes behov for å se og ta på teknologi, stille praktiske spørsmål og å få høre om erfaringer 



  

 
 

   
 

fra våre «fotfolk». Bjugn og Åfjord benyttet også anledningen til å informere egne ansatte om det 

arbeidet som pågikk.  

Dagen startet med noen presentasjoner om bakgrunn og kommunenes «velferdsteknologihistorie», 

før vi fortsatte med et velferdsteknologitorg og en del workshops for de som ville fordype seg i de 

ulike teknologiske løsninger man har tatt i bruk i Bjugn og i Åfjord. Evalueringene fra dagen er ble 

bra, særlig satte deltakerne pris på den praktiske delen.  

På andre samling hadde vi besøk fra KS/ Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet v/ Une Tangen 

og fra NHO/ Leverandørutviklingsprogrammet v/ Hilde Sætertrø.  

Bakgrunnen for at disse ble invitert, var at kommunene gav uttrykk for at de ville vite mer om det 

nasjonale velferdsteknologiprogrammet (med fokus på standardisering) og om innkjøpsordninger.  

Store deler av samlingen ble derfor brukt til å løfte blikket og høre om hvordan Helsedirektoratet og 

KS tenker og gjør i det nasjonale programmet. I tillegg fikk de høre om innovative anskaffelser og 

hvordan prosesser for dette kan kjøres. 

 

 

Etter lunsj måtte vi igjen dukke ned i eget prosjektarbeid, og vi arbeidet med noen enkle kreative 

metoder der kommunene skulle visualisere hvilke verdier de ønsket skulle bære prosjektene deres, 

og vi arbeidet litt med langsiktige mål. De metodene vi brukte var Bulls eye  og «avismetoden». 



  

 
 

   
 

 

Veiledning mellom 2. og 3. samling 

Mellom 2. og 3. samling møttes kommunene rundt Trondheim på Melhus. Temaene som ble tatt opp 

omhandlet 3. samling, erfaringskonferansen, utfordringer og muligheter. Kommunene hadde på 

dette stadiet svært ulike erfaringer og organisering ble diskutert mye. 

Kommunene på Fosen samt Hitra møttes og presenterte sine prosjekter for hverandre. Det ble rikelig 

med muligheter for å stille spørsmål og kommunene hadde læringsutbytte av å høre på og om 

hverandres erfaringer.  Fler problemstillinger var felles, og man fikk gode ideer fra hverandre.  

Flere praktiske spørsmål kom opp, som problemstillinger (usikkerhet?)rundt lovverket og innhenting 

av samtykke. Det ble derfor satt av god tid til å snakke om hvilke konsekvenser bruk av 

velferdsteknologi vil få for kommunene. 

 

Den tredje samlingen var i sin helhet satt av til å arbeide med tjenestedesign på egen prosjekt. 

Vi inngikk et samarbeid med institutt for produktdesign ved NTNU. Gjennom førsteamanuensis 

Jóhannes B. Sigurjónsson, fikk vi en ordning der 6 studenter arbeidet med hver sin kommune 

gjennom hele dagen. Mange brikker falt nok på plass for deltakerne denne dagen.  



  

 
 

   
 

 

 

 

 

 

For mange opplevdes nok denne dagen som den mest nyttige dagen av alle samlingene vi hadde. 

Dette var noe konkret og håndfast, der de ble utfordret til å tenke annerledes om utfordringene, og 

de kunne komme videre med håndfaste bevis på at de hadde kommet videre med eget arbeid.  

  



  

 
 

   
 

I det følgende instituttets egen rapport:  

Tirsdag 21. april 2015 ble det avholdt en 

workshop i tjenestedesign på Bårdshaug 

herregård i Orkanger. Workshopen var et 

opplæringsoppdrag levert av Institutt for 

produktdesign (IPD), NTNU, på oppdrag for 

Midtnorsk læringsnettverk for 

velferdsteknologi. Formålet var å gi 

kommunene i nettverket en innføring i 

tjenestedesign, som innspill til deres eget 

arbeid med velferdsteknologi.  

Seks kommuner deltok: 

 Bjugn: Medisindispenser 

 Ørlandet: GPS 

 Malvik: Facetimeog skype i 

forebygging 

 Hitra: Medisindosetten Pilly 

 Midtre Gauldal: Visningsarena 

 Orkdal: Medisindosetten Pilly 

Masterstudent ved IPD, Ann Kristin Forshaug, 

ledet gjennomføringen av dagen, mens seks 

studenter bidro som fasilitatorer for hver sin 

kommune. To ansatte ved IPD - 

førsteamanuensis Jóhannes Sigurjónsson og 

postdoktor Ida Nilstad Pettersen, bidro med 

organisering og dokumentasjon, det siste også 

med tanke på instituttets forskningsinteresser 

innen velferdsteknologi og tjenestedesign i 

kommunal sektor og innen designfasilitering 

generelt.  

Programmet var som følger:  

Generell introduksjon 

Øvelser i grupper:  

Nettverksanalyse 

Personas  

Tjenestereise  

«10 på topp»: 10 viktigste innsikter. 

Fremdriftsplan 

Plenumspresentasjon av viktigste innsikter 

Utfylling av evalueringsskjema 

 

Kommunenes evaluering av 

workshopen 

I etterkant av workshopen ble det utdelt et 

evalueringsskjema for workshopen. I det 

følgende gis en kort oppsummering av 

resultatene. 

20 deltakere svarte på skjemaet, de fleste (13) 

med helsefaglig bakgrunn. De resterende 

jobber innen administrasjon, IT og 

drift/vedlikehold. De fleste (17) oppgir å ha 

noe erfaring fra arbeid med velferdsteknologi 

og tjenestedesign. De fleste har ikke noe eller 

lite/noe forhold til tjenestedesign fra før. To 

beskriver det som et interessefelt, og to 

spesifiserer at de har prosjekterfaring.  

Deltakernes forventninger til dagen varierte 

fra «ingen» eller «ikke så store», via 

forventninger om å lære noe nytt, utveksle 

erfaringer, lære om bruk og implementering 

av designmetodikk, om organisering knyttet til 

bruk av velferdsteknologi, til å få konkrete tips 

og ideer, hjelp til å konkretisere prosjektet, og 

hjelp til å lage poster til læringsnettverkets 

avslutningsseminar.  

Når det gjelder de viktigste innsiktene 

deltakerne fikk i løpet av dagen kan de 

oppsummeres som følgende:  

Innsikt i tjenestedesign som metode og 

tenkemåte: En strukturert måte å tenke på 

som kan gi nye ideer. Systematisk kartlegging 



  

 
 

   
 

og det å skaffe seg oversikt over helheten kan 

gi ny innsikt. Gjør det mulig å strukturere 

kompleksiteten og bli oppmerksom på detaljer 

man kanskje ikke hadde tenkt på.  

Innsikter knyttet til planlegging og 

systematisering av eget arbeid, og viktigheten 

av evaluering og oppfølging: Hva det må 

jobbes med videre, hva som bør være i fokus, 

hvilke utfordringer man kan møte på, hvilke 

avklaringer man må ha og hvilke tilpasninger 

f.eks. av prosedyrer, som må gjøres. Og som 

én skriver: «Det er mulig for oss å klare 

dette.» 

Innsikter knyttet til viktigheten av trygghet for 

bruker, informasjon, opplæring, 

ansvarsfordeling og erfaringsutveksling med 

andre kommuner.  

Når det gjelder hvilke av de introduserte 

metodene deltakerne ser som nyttige og kan 

tenke seg å bruke i eget arbeid med 

velferdsteknologi og tjenestedesign, gjelder 

det først og fremst fremdriftsplan (12), 

tjenestereise (10) og personas (9), før 

nettverksanalyse (6). Én er litt usikker og 

beskriver verktøyene som bra, men 

tidkrevende.  

De fleste oppgir dagen som positiv eller bedre 

enn forventet og forventningene som i stor 

grad innfridd. Noen hadde håpet å få jobbe 

mer direkte med poster til 

avslutningsseminaret til læringsnettverket, 

men synes likevel det som ble gjort var 

interessant og nyttig.  

Samtlige deltakere oppgir at nivået var 

tilpasset dem og deres forkunnskaper, 

inkludert dem som oppgir å ha noe 

prosjekterfaring med tjenestedesign. Dagen 

beskrives som bra, interessant, 

tankevekkende, nyttig og lærerik, og 

studentene som dyktige.  



  

 
 

   
 

 

Hvordan lage en poster? 

Ved invitasjonen som gikk ut til kommuner om deltakelse i læringsnettverket ble det informert om at 

kommunene skulle delta og bidra på erfaringskonferansen i Ålesund. Det ble tidlig klart at 

kommunene blant annet skulle bidra til en posterutstilling. De færreste kommuner har erfaring fra 

både å delta med poster og å utarbeide slike.  For å hjelpe kommunene i gang og gi noen praktiske 

råd, fikk de tekst i bildet over i et av nyhetsbrevene som gikk ut fra oss 

 

Den fjerde samlingen er i skrivende stund ikke gjennomført i/av Sør-Trøndelag. Programmet er som 

følger: 

 Forberedelser og øving til posterpresentasjon 

 Besøke ALV-Møre. Informasjon om samarbeidet mellom Ålesund kommune og Høgskolen i 

Ålesund og det tverrfaglige arbeidet som er i gang der.  

Posterutstilling 

Som tidligere nevnt, forventer vi at samtlige kommuner som deltar i læringsnettverket deltar og bidrar 

i Ålesund. Alle kommuner må derfor bidra med poster. Flere har etterspurt en mal for hvordan man 

lager en poster og hva denne skal inneholde. Det viktige for dere blir å finne ut HVA  dere ønsker å 

formidle, og hvordan dere kan gjøre det med svært få ord. Her er en lenke til en artikkel om en gjeng 

som vant en posterutstilling, kanskje den kan være til inspirasjon?  

http://www.napha.no/content/6651/Vant-konkurransen-om-beste-poster 

Vi vil veldig gjerne at dere presenterer en god historie, og at dere trekker frem 

3-5 punkter dere mener er viktige for prosjektet i deres kommune. Ikke glem og 

presenter kommunen din, hva har dere gjort, gjerne hvordan, og hva tenker 

dere videre. Vi har en mal her som er sendt ut i forbindelse med en konferanse 

om innovative innkjøp som skal være i Namsos 18. mars.  Bruk malen som en 

inspirasjonskilde.  

Kommune: Best kommune  
Behov: Nytt varslingssystem som er uavhengig av hvor brukeren befinner seg. Vi ønsker to-
veis kommunikasjon. Ulike hjelpebehov bør kunne varsles. Systemet bør kunne brukes både i 
sykehjem og hos hjemmeboende eller i omsorgsboliger. Det bør være mulig å utvide med nye 
varsler (flere funksjoner) etter hvert som nye løsninger / muligheter utvikler seg og vi er i 
stand til å håndtere dem.  
Omfang: 2 eksisterende sykehjem og ett under bygging. 30 omsorgsboliger og ca 50 
hjemmeboende.  
Tid: Innkjøpet bør være gjennomført ila 2015 eller 2016.  
Utfordringer: Dagens system er analogt og lite utbyggbart. Nåværende leverandør skal slutte 
med dagens løsning. Vi trenger sannsynligvis å investere i ny digital plattform. Opplæring, og å 
kunne se muligheter med helt nytt system.  
Kontaktperson: Ola Nordmann, helse- og omsorgssjef i Best kommune. Tlf: 41 86 76 99 / e-post 
ola.nordmann@best.kommune.no  

http://www.napha.no/content/6651/Vant-konkurransen-om-beste-poster


  

 
 

   
 

 Demonstrasjon 

 Etikk og juss. Verktøyene Våke og erfaringsnotatet om bruk av sporings og 

lokaliseringsteknologi vil bli lagt til grunn. Verktøyene er utviklet av henholdsvis Rokilde 

sykehjem i Kristiansund og Ålesund kommune. Begge som en del av arbeidet som pågikk i 

Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet.  

 

Refleksjoner fra driverne av læringsnettverket i Sør -Trøndelag 
Læringsnettverket i Sør-Trøndelag har blitt drevet av tre medarbeidere fra kommuner i fylket, Renske 

Jelsma, prosjektleder for velferdsteknologi i Bjugn og Åfjord, Siv Iren Stormo Andersson, 

kommunalsjef Bjugn kommune (tidl prosjektkoordinator for Det Midtnorske 

velferdsteknologiprosjektet) og Kirsti Fossland Brørs, prosjektleder velferdsteknologi, Trondheim 

kommune.  Vi førsøkte tidlig i planleggingsprosessen å knytte til oss samme prosessveileder som 

Møre & Romsdal, men vedkommende måtte takke nei på grunn av arbeidsmengde. I stedet for å 

bruke tid på å søke etter bistand til prosessveiledning, valgte vi å stole på egen kompetanse. Vi har 

derfor ikke hatt ekstern bistand til planlegging og gjennomføring. Vi har bygget vår oppbygging av 

nettverket på egen erfaring fra tilsvarende prosesser vi har deltatt i selv og etter dialog med våre 

kolleger i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. 

Når vi nå ser oss tilbake, kan vi se at vi ikke har hatt god nok tid til å arbeide med læringsnettverk. 

Alle tre har viktige og krevende jobber og planlegging og drift av læringsnettverk har kommet i tillegg 

til det andre vi gjør/ skulle ha gjort.  

I et læringsnettverk skal deltakerne ta ansvar for egen utvikling. Vi opplever at kommunene har 

deltatt i nettverket med svært varierte utgangspunkt/ ståsted, og at det også har variert mye hvor 

stor grad kommunene har arbeidet på hjemmebane.  

Vi tre som har drevet nettverket har altså både vært prosessveiledere, veiledere underveis, og 

«sakkyndige» i forhold til teknologi. Det har nok vært forventinger til vår teknologiekspertise som vi 

ikke har kunnet leve opp til. På den annen side har vi selv lært mye om at det er mange viktige 

strukturer som må løses og som er vel så viktige som selve teknologivalget som selve teknologien. 

De ulike kommunene har hatt ulike gruppedynamikk i sine team. Noen har vært dyktige til å gå løs på 

oppgaver, det være seg kreative eller andre målrettede oppgaver, og vi har vært nødt til å arbeide for 

å få i gang disse. 

 

Vår anbefaling til eventuelle nye læringsnettverk er at driften av disse legges til utviklingssentrene, 

slik det er gjort i Møre og Romsdal og til dels i Nord-Trøndelag.  Kommuner som skal delta bør også få 

en nærmere forklaring , og forplikte seg, til hvordan arbeidet i læringsnettverket forventes. 



  

 
 

   
 

Læringsnettverk i Nord-Trøndelag 
 

Bakgrunn  
Alle kommuner i Nord-Trøndelag fikk tilbud om deltakelse i læringsnettverk for velferdsteknologi i 

regi av Det midt-norske velferdsteknologiprosjektet. I Nord-Trøndelag er det 6 kommuner som har 

deltatt i læringsnettverket. Nettverket har vært drevet av fylkeskoordinator for velferdsteknologi i 

Nord-Trøndelag, som er tilsatt i Stjørdal kommune, og RO (Ressurssenter for omstilling i 

kommunene) som har deltatt som prosessveileder. Rapporten belyser hvordan læringsnettverket har 

blitt gjennomført, og inneholder også en evaluering av deltakere i nettverket, med refleksjoner fra 

driverne av nettverket. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, NAV Hjelpemiddelsentral og prosjektleder 

velferdsteknologi Steinkjer kommune har deltatt med gjennomføringen av nettverket og vært gode 

samarbeidspartnere og støttespillere.  

Vil takke deltakende kommuner for innsatsen gjennom læringsnettverksforløpet. Kommunene har 

skrevet rapport om lokale prosjekt inn mot læringsnettverket og deres prosess, som er en del av 

denne rapporten. Lykke til med det videre arbeidet.  

 

Stjørdal kommunes prosjekter omkring velferdsteknologi  

Stjørdal kommune har deltatt i det Midtnorske teknologiprosjektet og jobbet med velferdsteknologi 

siden 2012. Siden den gang har antall prosjekter og utprøvinger omkring velferdsteknologiløsninger 

økt i kommunen. Noen av prosjektene omfatter kommunene i Værnesregionen. Noen prosjekter om 

temaet velferdsteknologi er i regi av Værnesregionen og det Nasjonale Programmet for 

Velferdsteknologi, og noen prosjekter er i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-

Trøndelag. Erfaringer fra de ulike prosjektene blir spredt til alle nettverksfora vi deltar i. 

 

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag 

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-

Trøndelag i Stjørdal er siden høsten 2009 

organisert som et prosjekt med styringsgruppe, 

prosjektgruppe og styringsråd. De pågående 

prosjektene pr 1.1.15 er velferdsteknologi, 

hverdagsrehabilitering, læringsnettverk for 

legemiddelbruk, kunnskapsdeling og 

demensomsorgens ABC. Under 

velferdsteknologiprosjektet er det flere 

delprosjektet som skissert i organisasjonskartet 



  

 
 

   
 

 

Forberedelse  

Det ble i juni 2014 sendt ut forespørsel til de 23 kommunene i Nord-Trøndelag om mulighet for 

deltakelse i læringsnettverk for velferdsteknologi.  Det var sju kommuner som ga tilbakemelding om 

at de ønsket å delta i læringsnettverket. Alle fikk tilbud om å delta.  Noen kommuner arbeidet med 

forankring i egen organisasjon, og tematikk frem til 1. samling.  

  

Prosessveileder 

Det ble sendt ut forespørsel til 3 ulike aktører i Nord-Trøndelag med forespørsel om å delta med 

prosessveiledning til kommunene som deltar i læringsnettverket. Det var RO (Ressurssenter for 

omstilling i kommunene) som ble valgt ut til prosessveileder. I forkant av samlingene ble det avhold 

planleggingsmøter for å samkjøre tema og metode for gjennomføring av samlingene.  

 

Metodikk for gjennomføring 

Prosjektleder og ekstern prosessveileder har stått ansvarlige for gjennomføringen av de tre 

samlingene i læringsnettverk i velferdsteknologi, Nord-Trøndelag. 

Kommunene i Værnesregionen deltok på prosessveiledning fra PA Consulting høsten 2014. Flere 

kommuner i Midt-Norge har også deltatt i innovasjonsprosesser med Innoco, med fokus på behov, 

løsning og test. Materiale og erfaringer fra disse prosessene ble tatt i bruk ved gjennomføring av 

læringsnettverket. Arrangørene var opptatt av at kommunene skulle lære seg en metodikk for 

innovasjon i egen kommune, og var disponibel mellom samlingene. Man kontaktet kommunene 

mellom samlingene, men kommunene tok lite kontakt for bistand og veiledning selv. Noen 

kommuner har veldig god fremdrift og forståelse for prosessen, mens andre hadde noen utfordringer 

med å jobbe aktivt med prosjektet på grunn av ressursmangel. Noen kommuner hadde god 

lederforankring både i prosjektet og på samlingene, og man ser tendens til at de kommunene har 

større forutsetning for å få fremdrift i prosjektet. Mellom hver samling hadde kommunene 

Deltakende kommuner: 

 Inderøy 

 Nærøy 

 Namdalseid 

 Verran (Valgte å trekke seg 

etter 1. samling) 

 Frosta  

 Bindal (Nordland fylke) 

 Snåsa  

 

Nord-Trøndelag 

 



  

 
 

   
 

hjemmeoppgaver med videre fremdrift i sitt prosjekt. Under samling nr. 2.og 3. måtte hver kommune 

presentere sitt arbeid. De andre kommunene kom med tilbakemeldinger for hva som kan være lurt 

for videre fremdrift 

Vi valgte å involvere NAV Nord-Trøndelag, som en observatørrolle. Det på grunn av nettverksbygging 

mellom NAV Hjelpemiddelsentral og kommunene i Nord-Trøndelag. Steinkjer kommune har deltatt i 

det Midt- Norske velferdsteknologinettverket siden oppstart, derfor har det vært naturlig at Steinkjer 

har deltatt på samlingene for å dele sine erfaringer og komme med innspill underveis.  

 

Gjennomføring:  

1. Nettverkssamling ble arrangert i Steinkjer 23. Oktober 2014.  

 

Tema var også verdier, problemstilling, målformulering, prosjektgjennomføring og fallgruver. 

Deltakerne fikk presentert viktigheten med god kartlegging (brukerkartlegging og 

organisasjonskartlegging), god prosjektgruppe for å få fremdrift i prosesser. Det var lagt inn 

arbeidsoppgaver i temaene, slik at gruppen kunne ta et bevist valg på videre strategi i egen 

kommune.  

 2. Nettverkssamling ble arrangert i Levanger 2. Februar 2015.  

   

 

Læringsmål: Grunnleggende innovasjonsforståelse, 

hva innebærer en god prosjektgjennomføring, 

behovsinnsikt- forskjell på behov og løsning.  

Hovedtema denne samlingen var fokus på behov, 

og samspill mellom velferdsteknologi og 

tjenesteinnovasjon.  

 

Hovedtema for denne 

samlingen var fremdrift i 

egne prosjekt, 

presentasjon av ulik 

teknologisk løsninger. 

 

Læringsmål: Vær 

kreativ, se ulike type 

løsninger, innsikt i noen 

ulike typer teknologi.  

 



  

 
 

   
 

Kommunene presenterte sitt arbeid mellom samlingene på to lysark, deretter måtte alle kommuner 

gi innspill på ideer til videre fremdrift i de ulike kommunene. Kommunene jobbet deretter med egne 

prosjekt og valgte ut noen tema de skulle jobbe videre med frem til neste samling.  

Kommunene fikk kort innledning om offentlige anskaffelser og utprøving av teknologi i startfasen. 

Deretter presenterte Stjørdal og Steinkjer kommune sine erfaringer, prosjekter og løsninger, RO 

presenterte robotselen Paro. Avsluttet dagen med et besøk på NAV Hjelpemiddelsentralen, men en 

presentasjon av ulike løsninger som kan benyttes.   

 

3. Nettverkssamling ble arrangert i Namdalseid 5. Mai 2015 

 

  

 

 

  

Læringsmål: Innsikt i lovverk ved bruk av velferdsteknologi. 

Se en helhetlig prosess på behov-løsning-test.  

Hovedtema denne samlingen var juss, prosesser i 

innovasjonsarbeid. 

 

Tema var pasient og brukerrettighetsloven, helse og 

omsorgstjenesteloven. Deretter ble prosess for 

saksutredning for alarmsentral i Værnesregionen 

presentert. Hilde Sætertrø, prosjektleder 

Leverandørutviklingsprogrammet for offentlige 

anskaffelser orienterte om programmet og hvilke 

bistand de gir kommunene. Vi fikk omvisning på det 

nye helsetunet i Namdalseid, før hver kommune 

presenterte fremdrift i prosjekt med 2 lysbilder. Hver 

kommune fikk innspill for videre arbeid i sine 

prosjekt.  

 



  

 
 

   
 

Evaluering av gjennomført læringsnettverk:  
Før siste nettverkssamling fikk kommunene tilsendt evalueringsskjema, der vi ønsket at de evaluerte 

metodikken og gjennomføringen av læringsnettverket. Svarene som kom inn viser at det er veldig 

stort sprik i svarene om nytteverdi av deltakelse i nettverket. Dette viser at kommunene hadde ulikt 

utgangspunkt og forutsetning før oppstart. Svarene fra alle kommuner er oppsummert samlet.  

Svarte læringsnettverket til forventningene du hadde?  

For noen var læringsnettverket som forventet. De har hatt stor læringskurve, og det var spennende å 

høre om ulike løsninger og erfaringer. Læringsnettverket fikk de til å innse hvor viktig behov og 

kartlegging er. Når man nå ser tilbake på invitasjonen til deltakelse i læringsnettverket, syns man at 

det er i tråd med det som ble gjennomført.  

Andre kommuner hadde forventninger om opplæring i rent tekniske løsninger og hva som fins på 

markedet. Denne kommunen mente også at gruppearbeid med fremlegg til andre kommuner var lite 

aktuelt, da prosjektene var så ulike.  Generelt ønske om mer erfaringsutveksling fra allerede 

pågående prosjekt. Hadde oppfatningen av behov på forkant, og synes derfor det ble lagt for mye 

vekt på behov.  Forventninger om at man skulle få mer innsikt i fasitløsninger omkring teknologien 

underveis i nettverket 

Nevn tre ting ved dette læringsnettverket som du er fornøyd med? 

Flere kommuner har svart likt, så her er tatt med de uttalelsene som er kommet frem.   

 Greit med 3 samlinger, da er det overkommelig å være med og få gjort noe til hver samling 

 Veldig nyttige og konkrete foredrag underveis.  

 Fått hjelp til å sette arbeidsprosessen i system 

 Fokus på behov/kartlegging, og hvor viktig det er. 

 Omvisning på hjelpemiddelsentralen  

 At vi fikk muligheten til å jobbe med lokale utfordringer innad i kommunen – gjøre det vi 

allikevel skal gjøre 

 At hver kommune får presentere hva vi jobber med og får tilbake meldinger fra de andre på 

det.  

 Work- shop med innspill fra alle deltagerne var veldig nyttig. Fikk tilbakemelding fra 

læringsnettverket som gjør at en har endret arbeidsmetode. Se på hva de andre kommunene 

har som fokusområder.  Knytte nettverk. Trivelig å snakke med ansatte i andre kommuner.  

 Erfaringsdeling/læring sammen med andre kommuner 

 Korte reiseavstander 

 

Nevn tre ting ved dette læringsnettverket som kan forbedres? 

 Gruppene som deltar i læringsnettverket bør ha lik erfaring og samme utgangspunkt, og at 

de ulike kommunene stiller med ansatte på samme nivå i organisasjonen 



  

 
 

   
 

 Lite stabilitet med deltakende kommuner/personer. Ved fravær på samlinger, berører det de 

andre deltakerne og kommuner som deltar.  

 Spisse formålet med nettverket, invitere IKT miljø inn i nettverket. 

 Bli en kompetansebase, ikke så mye gruppeprosess. Opplevde at prosjektleder har stor 

kunnskap om temaet, men skulle ønske vi hadde fått høre mer om det. 

 Mindre fokus på anskaffelser 

 Komme med programmet tidligere, helst avtale med oss på samlingene hva som er forventet 

at vi skal legge frem til neste gang. Fra 1 til 2 samling synes vi dette var veldig uklart. Men på 

2-3 samling var dette bedre.  Korte frister mellom samlingene.  

 Kanskje gi hver enkelt kommune mer målrettet veiledning opp mot problemstillingene. 

 Invitert kommuner som har holdt på med velferdsteknologi lenge, og fått de til å fortelle 

hvordan det har kartlagt behovet og gått fremover i prosessen. Gjerne små kommuner, har 

hørt mye om store kommuner, men ikke små. Vise til de gode eksemplene i samlingene. 

 Har ikke noe mer å komme med.. 

 Gjerne mer systematisert oppsummering fra hvert møte- lettere å bruke det som 

«oppslagsverk»  

 Sluttsamling mer hensiktsmessig plassert – tar mye tid å ressurser å dra til Ålesund 

 Kanskje litt «trange» møterom? 

 

Vil du anbefale andre kommuner om å delta på læringsnettverk for velferdsteknologi? 

 Vil anbefale dette absolutt for kommuner som er i start fasen på å anskaffe seg 

velferdsteknologi. Dette er en perfekt start til å lære og utvikle seg på.  

 Usikker. Kostbart for kommunen å sende flere personer på nettverssamling og opplever at 

læringsutbyttet ikke svarte til forventningene 

 Ja- Bygge nettverk med andre kommuner.  Se på det å finne løsninger i lag med andre 

kommuner.  

 Ja- Helt klart for å komme i gang med de riktige tingene. Vi har en tendens til å starte i feil 

ende, og det trenger ikke å bli den beste løsningen. Vi må skynde oss langsomt. 

 Ja- Viktig for kommuner som er i oppstartsfase med velferdsteknologi. Gode og nyttige 

innspill, greit diskusjonsforum og for å få svar på spørsmål. 

 

- Totalvurdering av læringsnettverket: (sett kryss) 

Tall etter hvor mange kommuner som har satt x- i aktuelle ruten.  

 

Veldig bra Bra Greit Dårlig Svært dårlig 
1 3 1 1  

 

 

 



  

 
 

   
 

Refleksjoner læringsnettverk velferdsteknologi:  
Hver kommune søkte om deltakelse i læringsnettverket (vedlegg 1). I invitasjonen stod det beskrevet 

at det måtte være en leder med beslutningsmyndighet som deltok i nettverket. Man ser at de som 

har god lederforankring og lederstøtte har en større forutsetning for fremdrift i prosjekt. Flere 

kommuner uttalte på forkant at de ønsket informasjon om løsninger. Man ser at det er veldig «lett» 

å velge noen tekniske løsninger uten å bruke nok tid på behov, forankring, kompetanse og 

planlegging om hvordan håndtere tekniske løsningen i en organisasjon.  

De fleste kommuner har gjennomført interne runder om behov, gjennomført innbyggerintervju og 

sett viktigheten av godt forarbeid på dette området er lønnsomt for videre fremdrift i prosjekt. 

Svarene over bekrefter at det er utfordrende å tilfredsstille kommuner, da de har ulik kompetanse og 

utgangspunkt for deltakelse i nettverket.  

Man ser også at de kommuner som har fått avsatt tid til å arbeide med nettverksarbeidet har en stor 

fordel. Kommuner som har avsatt mindre ressurser og gjør denne jobben som et tillegg til, har større 

utfordringer med å drive arbeidet fremover.  

En fordel for kommunene at det ikke er alt for lang reisevei, da terskelen for deltakelse da har vært 

større. En kommune hadde fravær på ei samling, ellers har alle vært representert i alle 

læringsnettverkssamlingene. Men under erfaringskonferansen til Ålesund er det flere kommuner 

som har meldt at de ikke kan komme på grunn av lang reisevei, store kostnader med reise og 

opphold, sykdom i prosjektgruppen, må prioritere drift.  

Mellom samlingene ble det tatt kontakt, både telefonisk og via e-post, med kommunene for å høre 

hvordan det går, om behov for bistand m.m. Det var ingen kommuner som hadde behov for 

veiledning, mer informasjon eller liknende mellom samlingene.  

Læringsnettverksdriverne ser stor fremdrift i alle kommunene fra start til slutt. Flere har tatt tak i det 

organisatoriske; laget opplæringsplan, brukt lokalmedia, invitert inn på bruker-, organisasjon-, og 

politiker-arenaer. De fleste har gått fra å være opptatt av teknologien til hvordan «rigge» 

organisasjonen til å håndtere bruken av teknologien.  

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
 

   
 

RO      

  

RO, Ressurssenter for omstilling i kommunene, er et rådgivningsfirma for norske kommuner. RO har 

11 ansatte, og ønsker å bestå som et lite og selvstendig rådgivningsfirma for de små og middels store 

kommunene. RO er en stiftelse, opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet og KS i 1989. ROs 

kjerneverdier er: Dedikert, Oppdatert og Kompetent. 

RO er landets fremste leverandør av alle typer BPA-kurs og rådgivningstjenester til helse- og 

omsorgstjenesten i hele landet. Når RO bistår kommunene i arbeidet med planer, inngår 

velferdsteknologiske løsninger som et viktig satsingsområde for å møte morgendagens utfordringer. 

 I tillegg leverer RO forvaltnings- og saksbehandlingskurs og lederutdanning til helse- og 

omsorgstjenesten. RO deltar i større FoU-oppdrag for nasjonale myndigheter, og leverer også 

rådgivningstjenester knyttet til øvrige kommunale tjenester og sektorer. RO har over 25 år i bransjen, 

og har hatt oppdrag i over 80 % av landets kommuner. RO leverer årlig 50-60 kurs og 40-50 

rådgivningsoppdrag. 

Gjennomføring av nettverket:  

Rådgiver fra RO har sammen med prosjektleder hatt ansvaret for faglige innlegg og gjennomføring av 

gruppeprosesser under samlingene. I planleggingen av samlingene har det vært viktig å legge både 

forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til grunn for hvordan vi ønsket at deltakerkommunene i 

læringsnettverket skulle planlegge og utvikle sine respektive prosjekter. 

Vi har fokusert på følgende suksesskriterier: 

 Avklaring og formulering av hensikt med prosjektet. Hva er målet? 

 Hvem er målgruppene, og hvem sine, og hvilke behov skal dekkes? 

 Hvordan forankre prosjektene på alle nivå i egen kommune? 

 Hvordan komme fram til gode løsninger? 

 Hvordan lære av hverandre og gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger? 

 Hvordan presentere og reflektere over alle sider av eget prosjekt i mindre og større grupper. 

 Hva har vi fått til, hvor står vi og hva er strategien videre?Evaluering 

 Utvikling i kommunene 

På første samling kom det fram at kommunene var på forskjellig ståsted i prosjektene sine. Det var 

likevel nyttig at alle fikk anledning til å utarbeide eller bearbeide hensikt, mål og behov på en 

systematisk måte.  Samlingen ga anledning til å lytte og kommentere hverandres framlegg. 

Inntrykket var at før samlingen ble det forventet mer presentasjon av velferdsteknologiske løsninger 

enn det samlingen la opp til, men at vi som ansvarlige for innholdet fikk formidlet nødvendigheten av 

grundig forarbeid før det er aktuelt å se på løsninger.  



  

 
 

   
 

 

Deltakerne var mer kjent med arbeidsmetodene og hverandre på 2. samling. Hver kommune 

presenterte hva de hadde gjort i mellomperioden. Det ble gitt konstruktive innspill til den enkelte 

kommune om hva de kunne jobbe med som hjemmeoppgaver fram til 3. samling. På samling to ble 

eksempler på velferdsteknologiske løsninger presentert både fra RO (selroboten Paro) og fra Stjørdal 

kommune (videokommunikasjon, sensorteknologi i brukers hjem, hverdagsteknologi i 

demonstrasjonsleilighet, videokommunikasjon med døvetolk). Hjelpemiddelsentralen NAV inviterte 

til presentasjon av hva de formidler, noe som var en god arena for kontakt mellom kommunene og 

sentralen. 

Kommunenes presentasjoner på den 3. samlingen viste at de som ved oppstart av læringsnettverket 

var relativt usikre på hva og hvordan de skulle jobbe, har brukt tid i planleggingen på å konkretisere 

mål og hensikt, innhente informasjon fra brukergrupper, utvide prosjektgruppenes tverrfaglighet og 

å forankre prosjektene på de ulike nivåene i kommunen. Flere kunne ønsket de var kommet lenger, 

og begrunnet tempoet i framdriften med manglende ressurser i form av frikjøpt tid.  

Vertskommunen for samlingen hadde omvisning på et nytt sykehjem hvor det er lagt opp til en rekke 

velferdsteknologiske løsninger, og kom med nyttige erfaringer for de kommunene som er i 

oppstartsfasen for nybygg. Representant for prosjektet "Innovative anskaffelser i offentlig sektor" 

bidro til ytterligere kunnskap om hvordan gå videre i arbeidet fram til ferdig kravspesifikasjon.   

Kommunenes resultater 

Kommunene har erfart at ildsjelene er viktige, men at i denne typen prosjekter er viktig å ha 

ressurser til arbeidet. Det er ikke effektivt å basere arbeidet på at det skal utføres i tillegg til ordinær 

jobb. Arbeid med prosjektet kan lett bli utsatt til fordel for de daglige gjøremålene og utfordringene 

når prosjektledelse ikke er prioritert som eget oppdrag. Muligens er dette også årsaken til at tilbudet 

om veiledning under veis ikke er blitt benyttet i særlig grad. 

Når kommunene så legger fram prosjektene sine og har reflektert over hva de har gjort er det like vel 

svært mye godt arbeid som er utført. Det er å håpe at kommunene tar i mot invitasjonen om bistand 

fra prosjektet "Innovative anskaffelser i offentlig sektor" for å sikre at prosjektene blir realisert. 

Samarbeid RO og prosjektleder 

Det har vært et spennende og lærerikt samarbeid mellom prosjektleder og rådgiver fra RO. En fordel 

er at vi har diskutert oss fram til felles referanser om mål, hensikt og om hvordan slike prosesser best 

kan gjennomføres. Vi har kombinert flere metoder, utviklet nye og benyttet hverandres kunnskap og 

kompetanser. 

Nina Heilemann 

 

  



  

 
 

   
 

Kommunenes rapporter 
 

Hver kommune som har deltatt i læringsnettverket har fått i oppgave å skrive en rapport over hvilke 

prosjekt man har pågående i sin egen kommune. Disse rapportene ligger som vedlegg i tilknytning til 

denne rapporten.  

Deltakende kommuner med rapporter:  

 Nærøy kommune 

 Vikna kommune 

 Bindal kommune 

 Namdalseid kommune 

 Snåsa kommune  

 Orkdal kommune 

 Bjugn kommune 

 Åfjord kommune 

 Rissa kommune 

 Trondheim kommune 

 Midtre- Gauldal kommune 

 Roan kommune 

 Hitra kommune 

 Malvik kommune  

 Melhus kommune 

 Aukra kommune 

 Hareid kommune 

 Molde kommune 

 Team Sunnmøre (Ørskog, Vannylven, Ålesund, Hærøy, Ulsteinvik kommuner) 

 Surnadal kommune 

 Vestnes kommune 

 Ålesund kommune 

 Ørsta kommune  
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LÆRINGSNETTVERK OM VELFERDSTEKNOLOGI - 
SLUTTRAPPORT FRA RISSA KOMMUNE 

Rissa kommune 

 

Rissa kommune har 6600 innbyggere og ligger på Fosen-halvøya i Sør-Trøndelag. 

Innledning 
Helse- og omsorgssektoren i Rissa kommune:  

 

 

 

 

De ulike enhetene tilbyr blant annet følgende tjenester: 

Lege   Legevakt   Helsestasjon   Jordmor 

PPT   Psykisk helse   Ergoterapi   Fysioterapi 

Dagsenter  Sykehjem   Aldershjem   Avlastning 

BPA   Praktisk bistand  Trygghetsalarm  Støttekontakt 

Matutbringing  Omsorgslønn   Hjemmehjelp   Ledsagerbevis 

Hjemmetjeneste Omsorgsbolig   Flyktningetjenesten  Sosiale 

tjenest 

Sosiale tjenester 

Helse- og omsorgssjef 

Kommuneoverlegen NAV Enhet Helse Enhet Omsorg 
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Arbeidsgruppa i Rissa 

 

Fra venstre: Evelyn Kobberrød, fagleder hjemmetjenesten, Stine Kobberød, ergoterapeut, Stig Erik 

Skaug, tekniker, Børge Solem, avdelingsleder Oppfølgingstjenesten, Hilde A Karlsen, helse- og 

omsorgssjef, Lillian Nøst, enhetsleder Omsorg, Marit Vaarheim, enhetsleder Helse 

Forberedelse 
Rissa kommune ble invitert inn i prosjektet av KS og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Kommunen har 

ikke tidligere deltatt i noe lignende prosjekt på området velferdsteknologi, men behovet har vært til 

stede lenge. Det at prosjektet ble organisert som et læringsnettverk, der man fikk anledning til å lære 

av andre kommuner, var også en viktig årsak til at kommunen valgte å takke ja til å delta.  

Det ble nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe innenfor sektoren. Helse- og omsorgssjef, samt 

enhetslederne for enhet Helse og enhet Omsorg har også deltatt. Prosjektet ble dermed forankret 

administrativt. I tillegg ble prosjektet lagt frem for Hovedutvalg for helse og omsorg i kommunen.  

Planlegging 
Hovedmålet for prosjektet var å ta i bruk 2 stk GPS sensorer i helse- og omsorgstjenesten, for å se om 

GPS kan bidra til å opprettholde trygghet hos brukere og pårørende. GPS skal først og fremst tas i 

bruk i tilknytning til mennesker med påvist demens og/eller kognitiv svikt.  

I tillegg ønsket vi å få økt kunnskap om velferdsteknologi, særlig bruk av sporingsutstyr/GPS, samt 

tilegne oss kunnskap fra andre kommuner. Kommunen skal jobbe aktivt for å kartlegge behov for 

velferdsteknologiske løsninger i egen organisasjon, klargjøre organisasjonen for bruk av 

velferdsteknologi gjennom etiske betraktninger sett i sammenheng med brukerbehov, 
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samtykkekompetanse og nytteverdi, samt utforme en intern og ekstern informasjonsstrategi i 

tilknytning til velferdsteknologi generelt, samt særskilt i tilknytning til prosjektet. 

For å identifisere aktuelle kandidater, har vi valgt å bruke det interne fagnettverket i omsorg. 

Spørsmålet er drøftet med faglederne og de har kommet med forslag til kandidater. Vi har deretter 

gått i dialog med de aktuelle brukerne og deres pårørende. Vi har på den måten funnet to aktuelle 

kandidater. 

 

Utføring 
Kommunen har enda ikke iverksatt noen endringer. Det jobbes fortsatt med sikring av hjemler og 

lovverk, rutiner omkring kartlegging og samtykke, samt en god del praktiske detaljer.  

 

Evaluering og oppfølging 
Etter at prosjektet er satt i gang, vil det bli lagt en plan for fortløpende evaluering og oppfølging.  

Læring 
Arbeidsgruppa har lært mye om velferdsteknologi, både rent praktisk i forhold til å få presentert ulike 

velferdsteknologiske hjelpemidler, men også i forhold til lovverk og rutiner. Vi har mottatt mye nyttig 

og relevant informasjonsmateriale, som vi er avhengig av for å komme videre. 

De utfordringene gruppa har hatt, har vært knyttet til «vanlige» faktorer i prosjektarbeid: tilstrekkelig 

fremdrift, ressurstilgangen, å få samlet alle mm. Vi har også, til tider, følt at vi har manglet svar på en 

del vesentlige, praktiske spørsmål, og det har tatt oss litt tid å skaffe svarene. 

Deltagelsen i læringsnettverket oppleves som svært positivt, det er alltid greit å kommunisere med 

noen som er i samme situasjon og ikke minst med de som har kommet lenger i sin prosess.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VELFERDSTEKNOLOGI 
 

INNFØRING AV GPS SOM SPORINGSVERKTØY I 

OMSORGSTJENESTEN 
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April 2015 

ROAN KOMMUNE 



 

 

Innledning 

Roan er en kommune med ca.1000 innbyggere spredt i et stort geografisk område. 
Kommunen har 1 sykeheim med 19 langtidsplasser og 3 plasser til 
korttidsopphold/avlastning/rehabilitering. Sykeheimen har eget storkjøkken og vaskeri, 
disse enhetene yter tjenester også til hjemmeboende. Det er aktivitør tilknyttet 
sykeheimen som i tillegg driver eldresenter. I nær tilknytning til sykeheimen er det bygd 
29 omsorgsboliger. Hjemmetjenesten har sin base i deler av dette komplekset og gir 
tjenester til ca.50 personer. Kommunen har demenskoordinator, dagsenter for 
hjemmeboende demente, driver pårørendeskole og har samtalegrupper. Institusjon og 
hjemmebaserte tjenester har to kreftsykepleiere. Omsorgstjenesten har fagdag lagt fast 
inn  i turnus . Institusjon og hjemmetjenesten har 1 fagleder hver. Tjenestene drives med 

en felles enhetsleder som rapporterer direkte til sektorleder.  

 
Hvorfor ønsket vi å delta 

Vi ønsket å øke vår kunnskap om innovasjon og videre utvikle en innovasjonskultur for å 
gi trygghet i å ta i bruk digitale løsninger . Videre oppleve  nytteverdi ved å ta i bruk 
ulike løsninger. Gjennom prosjektet  og læringsnettverket så vi muligheten for å tilegne 
oss kunnskap og erfaring fra andre kommuner. Videre utforme en informasjonsstrategi 
og klargjøre organisasjonen for bruk av velferdsteknologi gjennom etiske betraktninger. 

Dette sett i sammenheng med brukerbehov, samtykkekompetanse og nytteverdi. 

 
Forankring og organisering av prosjektet 

Prosjektet er forankret i kommunens øverste administrative og politiske ledelse. Det er 
presentert for eldreråd, pensjonistforening og pårørende. Gjennom fagdager, 
enhetsmøter og personalmøter er prosjektet implementert til ansattegruppa for øvrig.  

Organisering: 

Ansvar Navn Mandat 
Prosjektansvarlig Sektorleder omsorgstjenesten 

Enhetsleder omsorgstjenesten 
Koordinerte ressurser og sørge for 
forankring i tjenesten 

Prosjektleder Sektorleder Sikret gjennomføring innenfor 
rammene(tid, personell,penger), 
rapportering, 
 

Styringsgruppe  Sektorleder 

 Enhetsleder 
 Fagsykepleier sykeheimen 

 Fagsykepleier 
hjemmetjenesten 

Sikret forankring og frigitt 
nødvendige ressurser til 
gjennomføringen. Fulgt opp 
prosjektets fremdrift og resultater 

Arbeidsgruppe  Prosjektleder 
 Fagpersoner 
 Tillitsvalgte 
 Verneombud 
 Ergoterapeut 

Sammen med prosjektleder bidratt 
til at prosjektet gjennomføres etter 
plan Sørget for at ulike fagområder 
og interessenter blir ivaretatt. 
Praktisk gjennomføring av oppgaver 

 

 

 



 

 

Om behovet  

Gjennom prosjektet ønsket vi å ta i bruk GPS som sporingsverktøy til bruk av to 
personer. Vi så behovet for utprøving av teknologien og beslutte å gå til innkjøp av 
sporingsverktøyet til en person på sykeheimen og til en hjemmeboende bruker. Det er et 
ekstra behov for tilsyn, for sporing av personene fordi de forlater området og ikke med 
sikkerhet  kan forventes at de  finner veien tilbake. Vi ser behovet for å øke tryggheten 
til brukerne, pårørende og ansatte. Målet er å beholde/øke funksjonsnivået og beholde 
følelsen av mestring hos brukerne. Behovet er et supplement til omsorgstjenestens 
daglige tjenesteutøvelse . 

 

Hvordan har vi testet ut mulige løsninger 

Løsningen for oss ble å gå til innkjøp av Safemade GPS. Vi er i oppstarten av utprøvingen 
av sporingsverktøyet til brukeren i institusjon. For den hjemmeboende brukeren er 
testingen bredere, da det er usikkert  om ektefelle kan være mottaker av meldingene fra 

bruker. Her ser vi at kommunale ressurser kan bli mottaksapparat for løsningen.  

Vi håper løsningen kan bidra til følelse av større frihet ved å kunne gå ut uten følge, noe 
vi håper øker livskvaliteten. Videre gi pårørende større frihet og gi større grad av 
trygghet når bruker beveger seg alene ute. Muligheten til å bo lengre i egen heim. 

Om den valgte løsningen er god nok er det for tidlig i prosjektet å konkludere med. Vi 

vurderer å gjøre en risikoanalyse underveis i utprøvingen. 

Oppfølging 

For å sikre en videre vellykket implementering av velferdsteknologiske løsninger må vi 

jobbe målrettet med kompetansebygging, rutiner, retningslinjer og 

organisasjonsutvikling. Dette vil gi ansatte i helse og omsorg den 

vurderingskompetansen som skal til for at velferdsteknologi kontinuerlig vurderes og 

tas i bruk der det er hensiktsmessig.  

Øke kunnskapen hos innbyggere, tjenestemottakere, pårørende, ansatte og politikere 

om ulike muligheter og løsninger innenfor velferdsteknologi.  

Velferdsteknologi skal være en del av prosjektet og informasjonsbrosjyren «Leve det 

gode liv i egen heim»  

 

 

 

 

 



 

 

Læring 

Erfaringsdelingen fra andre kommuner har gitt oss innsikt og læring. Viktigheten av 

implementering og det å ha gode rutiner er synliggjort. Læringsnettverket har for oss 

virket som en pådriver for videreføring av velferdsteknologi. Læringsnettverket har gitt 

oss engasjement, kunnskap og praktisk verktøy for kartlegging. Vi har lært at 

planlegging for hvordan forbedringene skal opprettholdes må skje så tidlig som mulig 

etter at læringsnettverket er avsluttet. Det blir  videre viktig med samarbeid både 

tverrfaglig/tverretatlig i kommunen og kommunene imellom. Sammen skal tjenesten 

sørge for aktive og engasjerte medarbeidere og ledere. 

Erfaringene viser at tjenesten møter pårørende som er teknologivante og er klar for 

utprøving og samarbeid i prosjektet. 

Økt bruk av teknologi gir endringer i rutinene og organisering av det daglige arbeidet. 

Vi ser bedre behovet for tjenesteutvikling og behovet  for innovasjon, ser  nye måter å 

løse omsorgsoppgavene på. 

 

Målsettingen må være helsefremmende arbeid, forebyggende tjenester, tidlig innsats og om å 

yte tjenester der folk bor 

 

Roan kommune ligger sentralt i Norge, midt i Trøndelag nord på Fosenhalvøya  



 

 

 

 

 

Jeg velger meg april 

I den det gamle faller, 

I den det nye får feste; 

Det volder litt rabalder, 

dog fred er ei det beste, 

men at man noe vil. 

 

Jeg velger meg april, 

fordi den stormer feier, 

fordi den smiler, smelter, 

fordi den evner eier, 

fordi den krefter velter, 

I den blir stormen til! 

Bjørnstjerne Bjørnson 



 

  

 20.05.2015  
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SLUTTRAPPORT FRA SNÅSA KOMMUNE – 

LÆRINGSNETTVERK I VELFERDSTEKNOLOGI 

I NORD- TRØNDELAG 2014/2015 

 

1. INNLEDNING 

Snåsa Kommune: 

• 2153 innbyggere (1.kv 2014) 
• 220 årsverk – 300 ansatte 
• Offensiv, og prosjektvillig – sterk lånebelastet 
• «Motto» for kommunen: Ekte – raus – modig 
• Forvaltningskommune – Sørsamisk 
• I en omstillingssituasjon bl.a. omorganisering av pleie og omsorgstjenestene 

og påbygging/ombygging av Snåsa Sykeheim og bygging av nye 
omsorgsleiligheter. 

• Sørvendt natur/fjellkommune 
• Landbruk og primærnæring 

 

2. FORANKRING OG ORGANISERING 

Snåsa Kommune ønsket å delta i Læringsnettverket i velferdsteknologi bl. a. fordi: 
• Vi er i en omstillingsprosess 
• Vi har fokus på å finne kvalitetsforbedringsdrivere 
• Vi ønsker å bruke ressursene mer hensiktsmessig 
• Vi er i en fase der velferdsteknologi vil kunne ha viktig betydning for 

infrastruktur 
• Vi har drøftet og ansett velferdsteknologi som et viktig punkt - oppstartsfase 
• Vi ønsker å komme formelt og reelt i gang med arbeidet 
• Vi ønsker å kunne dra nytte av eksisterende kompetanse og erfaring 
• Vi ønsker å lære og knytte kontakter 

 
Rammebetingelser for prosjektet 

Vi ønsker en god og solid forankring av prosjektet.  Dette gjelder både hos politikere, 

administrasjon, brukere med pårørende – og ikke minst hos berørte ansatte.  Egen 

tiltaksbeskrivelse påkrevet. 

Vi opprettet en lokal arbeidsgruppe der alle medlemmene i læringsnettverket var med 

i tillegg til enhetsleder for tekniske tjenester. I denne gruppen har vi arbeidet med å få 

på plass Prosjektplan velferdsteknologi 2015-2017 for Snåsa Kommune. 
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3. MÅL FOR DELTAGELSE I NETTVERKET 

 Erfaringsutveksling 

 Kunnskapsutveksling 

 «Oppdrift» og «framdrift» for egne prosesser – Snåsa Kommune er i en 
omstillingssituasjon bl.a. omorganisering av pleie og omsorgstjenestene og 
påbygging/ombygging av Snåsa Sykeheim og bygging av nye 
omsorgsleiligheter. Vi ønsker å drive disse prosessene parallelt slik at 
velferdsteknologi er høyt på bevissthetsskalaen til enhver tid bl.a. ved denne 
modellen for å se velferdsteknologi i sammenheng med de øvrige tjenestene i 
Snåsa kommunen: 

 
For å møte morgendagens tjenestebehov har vi laget denne modellen: 

 
 
Mål: «Livskvalitet i egen bolig hele livet»  
 
Hvis man ser tjenestene i en pyramide etter tjenestebehov, vil pyramiden hvile på 4 
likeverdige «grunn-pilarer»: 
 
Velferdsteknologi 
- teknologi, produkter, organisering og kunnskapsbasert praksis 
 
Hverdagsrehabilitering 
- Målrettet og intensiv trening i eget hjem ved begynnende funksjonsnedsettelse. 

Starter med å spørre: Hva er viktigst i mitt liv akkurat nå?  
 
Folkehelse og friskliv  
- Forebygging med aktivitet, trening, kosthold og livstils-veiledning 
 
Tilrettelegging av bolig (universell utforming) 
- Hvor funksjonell er din bolig i dag? Kan du bo i den hele livet ? Hva kan du gjøre 

for at boligen din kan bli funksjonell? Når skal du gjøre det? 
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4. HVA HAR VI FÅTT GJORT I PERIODEN: 

 Prosjektplan velferdsteknologi 2015-2017 ferdig til politisk behandling – juni- 
2015 
Hovedmål i planen: Sørge for at kommunens innbyggere med hjelpebehov 
kan bo lenger hjemme, med en stor grad av trygghet og med en høy grad 
av livskvalitet. 

 Inkludere teknisk etat og IT- personell– enhetsleder teknisk er medlem i 
arbeidsgruppa velferdsteknologi, skal utvides med IT-konsulent  

 har avholdt et møte med entreprenører, byggefirma, innbyggere med 
byggeplaner og endringsplaner der også velferdsteknologi var tema 

 Gitt informasjon vedr. velferdsteknologi på årsmøte for Snåsa Sanitetsforening 

 Gitt informasjon vedr. velferdsteknologi på demensmøte for alle ansatte 

 Gitt informasjon vedr. velferdsteknologi i lokalavisa Snåsningen – også 
funksjonsattest for egen bolig – også lagt ut på hjemmesiden 

 

5. EVALUERING 

Vi har hatt veldig nytte av deltagelse i nettverket og mener vi har oppnådd de målene 

vi satte oss for perioden, men ser at vi trenger å utvikle læringsprosessene videre. Vi 

har fått mer kunnskap, har knyttet kontakter, har fått bedre oversikt over hvor vi kan 

hente videre kompetanse og har fått ta del i nyttige erfaringer fra andre kommuner  

Vi har erfart at «ting tar tid» og at tid er en knapphetsressurs både med tanke på 

deltagelse og aktivitet i læringsnettverket, men også i arbeidet vårt lokalt i 

kommunen. Det er til enhver tid mange oppgaver generelt som «krever» vår 

oppmerksomhet. 

 

6. FØLGE OPP 

Når Prosjektplan velferdsteknologi 2015-2017 for Snåsa Kommune er vedtatt politisk 

vil vi fortsette arbeidet lokalt. Satsingsområdene skal settes i system.  

Vi er også i den heldige situasjonen at vi får delta i et Interkommunalt 

Velferdsteknologiprosjekt sammen med de andre kommunene i Inn Trøndelag 

(Steinkjer, Inderøy og Verran) framover. Navn på dette er prosjektet er 

«Velferdsteknologisk laboratorium 2012 – 2015" og er en videreføring av Steinkjer 

kommune sitt prosjekt. 

Satsingsområder i dette er bl.a.: 

 Det er behov for å lage en handlingsplan for velferdsteknologi i Inn-Trøndelag 
som forplikter og ansvarliggjør videre drift og implementering av 
velferdsteknologiske hjelpemidler som kompenserende tiltak både i 
barnehage, skole, hjem og institusjoner.  
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 Det skal etableres et interkommunalt fagnettverk som kan skape energi i 
prosessen rundt læring og spredning av etalering av velferdsteknologi. 

 Det skal jobbes med å få på plass et mottaksapparat, som skal ha ansvar for å 
bidra med assistanse ved alarm/meldinger etc. 

 Gode rutiner og prosedyrer i tiltakskjeden fra behovskartlegging, 
søknadsprosess, opplæring og oppfølging av hjelpemidlene skal utarbeides. 

 En kvalitetssikring av oppfølgingstjenestene når det gjelder utstyr og endring 
av behov må på plass.  

 Det skal jobbes med å få til en ansvarsavklaring i forhold til kostnader mellom 
kommuner og stat når det gjelder velferdsteknologi. 

 

7. LÆRING 

Innovasjonsarbeid som krever nytenkning, kompetanse og atferdsendring tar tid. Det 

er viktig at det etableres en felles holdning og kultur som gjør at velferdsteknologi blir 

en innarbeidet og naturlig del av tiltakene i kommunen fremover. 

Brukere, pårørende, ansatte i kommunen og andre samarbeidspartnere skal ha 

kunnskap og føle trygghet i forhold til muligheter knyttet til velferdsteknologi. 
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Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp 
 

 

 

Teamet 

 

Bak:  Ingunn Mikkelsen, Annett Ranes og  Solveig Glærum 

Foran: Gunnhild Eidsli og Pål Ranes.   Heidrun Solstad og Arnhild Sæter er ikke med på bildet. 
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Bakgrunn, val av problemstilling 
I følgje Stortingsmelding nr. 29 - "Morgendagens omsorg “ handlar: morgendagens omsorg 

om å tenke annerledes og smartere. … Med ny teknologi og bedre løsninger, kan mange 

klare seg bedre i hverdagen, til tross for sykdom og nedsatt funksjonsevne. 

Med dette som bakgrunn vart det satt ned ei tverrfaglig samansett arbeidsgruppe som fekk i 

mandat å kartlegge kommunen sitt behov for aktuell velferdsteknologi og ta ein 

gjennomgang av status når det gjeld velferdsteknologi og IKT- løysingar ute i einingane.  

I arbeidet med å kartlegge eksisterande bruk og behov for velferdsteknologi, ble det meldt 

om svært få behov for ny eller meir velferdsteknologi. Arbeidsgruppa konkluderte med at 

kunnskapen, interessa og oversikt over muligheiter innanfor velferdsteknologien er liten 

blant dei tilsette. For å sjekke ut om dette stemte ringte vi fleire tilsette i kommunen, på 

ulike einingar og spurte: «Kva må til for at vi skal bruke meir Velferdsteknologi?». Alle dei 

spurte svara meir eller mindre det same: «Det veit eg ikkje, for eg veit ikkje nok om temaet.» 

I «Morgendagens omsorg» står det vidare: «For å få effekt av velferdsteknologiske løsninger 

må opplæring og kompetanseheving av ansatte, brukere og pårørende skje både i forkant av 

og parallelt med innføring av velferdsteknologi. I hovedsak må opplæringen foregå som 

internopplæring i kommunene, gjerne i samarbeid med utdanningsinstitusjoner, 

hjelpemiddelsentraler og andre fagmiljøer. En del av den praktiske opplæringen må knyttes 

til den konkrete innføringen av velferdsteknologi.» Erfaringane frå MidtNorsk 

Velferdsteknologiprosjektet støtta også dette, og seier i sin sluttrapport at for å lykkas må 

ein auke kompetansen blant dei tilsette og forankre bruken og utvikling hjå dei.  

 
Problemstillinga vår blei difor: Korleis kan vi få kunnskap nok i organisasjonen til å observere, 

kartlegge og sette i gang tiltak med velferdsteknologi og korleis kan vi få en systematikk i 

dette?  

 

Organisering av prosjektet 
Vi vidareførte arbeidsgruppa som hadde utarbeidet nemnte rapport som arbeidsgruppe for 

prosjektet. Kommunalsjefen og einingsleiarane for sektoren vart styringsgruppa.  

Arbeidsgruppa har bestått av: 
Gunhild Eidsli - Ass rådmann/ Kommunalsjef helse og omsorg 

Pål Ranes - Leiar IKT  

Annett Ranes – Oversjukepleiar, heimetenesta 

Ingunn Mikkelsen -  Fagutviklingssjukeplaiar , Institusjonene 

 

Margrethe Svinvik, Einingsleiar -  Heimetjenesta 

Arnhild Sæter, Ergoterapeut - Helse og rehabilitering 

Solveig Glærum, Konsulent - Bu og Aktiviseringstenesta 



3 
 

Heidrun Solstad, Sjukepleiar - Heimetjenesta 

 

Dei fire fyrste vart representantar inn i Møre og Romsdal sitt nettverket for 

velferdsteknologi.  

Det tok litt tid før vi hadde på plass ein prosjektleiar for å drive prosjektet vidare. Dette kom 

på plass 1. september 2014 og vart Annett Ranes. 

 

Korleis løyste vi problemstillinga 
Systematisk oppfølging:  

Figuren under frå helsedirektoratet sin fagrapport om implementering av velferdsteknologi 

viser på ein god måte korleis Velferdsteknologi må sjåast i lag med kunnskap om faget og 

brukaren sitt behov, organisering av tenesta, tilgjengeleg teknologi og utvikla produkt. 

 

 
 

Det var stort fokus frå leiarane i gruppa at prosjektet ikkje skulla væra ein «flopp» der ein 

ikkje tok med seg erfaringar og kunnskap inn i dagleg drift og til nytte for seinare.  

Eit viktig mål i prosjektet ble derfor å få etablert ein systematikk i vurderinga av om det er 

behov for velferdsteknologiske løysningar hos pasienten/brukarane. Vi skal derfor knytte 

prosjektet opp mot arbeidsverktøyet HPH (Helhetlig Pasientforløp i eget Hjem). Det var 

berre heimebaserte tenester som bruka HPH i kommunen. Innføring av arbeidsmetodikken i 

institusjonsbasserte tenester vart ein del av prosjektet. Ved å knytte spørsmål om 

velferdsteknologi inn i sjekklistar, sikrar ein at alle tilsette må ha kunnskap om temaet, samt 

at det ikkje er tilfeldig ut frå kva tilsett som tek samtalane om dette vert vurdert.  

Kunnskap og opplæring: 

Arbeidsgruppa bestemte at før ein ser på implementering av temaet i HPH er det viktig å 

gjøre begrepet litt meir kjent blant de tilsette. Det har i arbeidsgruppa blitt diskutert og 

skissert ulike løysningar for kompetanseheving. Det kunne vore kursing, internundervisning, 

besøk av leverandører, refleksjonsgrupper, nano-læring, utvikle «superbrukarar» og fysisk få 
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sjå og oppleve teknologiske løysningar. Det er også mulig, og kanskje hensiktsmessig, å sjå på 

en kombinasjon av fleire.  

Vi valte å organisere opplæringa på tre måtar:   

1. Utpeke ressurs- og kontaktpersoner i kvar eining eller avdeling.  

Desse skal ha ansvar for å dele informasjon om temaet og støtte andre tilsette i 

prosessen med å vurdere og prøve ut velferdsteknologi. Prosjektleiar har faste møte 

med desse kontaktane annakvar månad, med ulikt tema. Disse blir laga ut frå behov 

og ønskjer frå kontaktane, samt tilgjengeleg materialet frå andre prosjekt (f.eks 

«Våke») og frå nettet.  

2. Kort foredrag til alle tilsette i sektoren. 

Prosjektleiar laga og gjennomførte ein introduksjonsopplæring, Power point, med 

nokre filmar og informasjon, som skal danne utgangspunkt for vidare opplæring og 

oppfølging frå ressurspersonane. Dermed sikrar ein at alle har det same 

utgangspunktet for vidare opplæring. Dette vart gjort gjennom deltaking på fagdagar 

og personalmøte. 

3. Innføring av ein konkret velferdsteknologi.   

Det er her bestemt at vi skal sjå  på spillteknologi. Val av spillteknologi vart gjort på 

bakgrunn i meldt behov og at det var anbefalt frå andre prosjekt som ei grei start av 

innføring av velferdsteknologi. Vidare har folkehelseprofilen til Surnadal kommune 

over fleire år vist at vi ligg dårleg ann i forhold til talet på brudd. Fysisk trening, 

saman med andre tiltak (fjerning av matter), er god fallførebygging. 

Test 
Korleis vil vi teste opplæringa og systematikken 

Når vurdering av velferdsteknologi kjem inn i arbeidsmetodikken HPH og kjem på 

sjekklistene, vil alle tilsette som skal ha ein vurderingssamtale måtte ta opp temaet med 

brukaren/pasienten.  Tilbakemeldingar frå tilsette i den fasen vil væra ein viktig kjelde til 

evaluering av opplæringa.   

Vidare tenkjer vi at betre kunnskap hos dei tilsette og systematisk vurdering av behovet 

brukere/pasienter har for velferdsteknologiske løsninger, vil indirekte bli målt på kor mange 

brukarar som tar i bruk ulike løysningar. Vi er med i forskingsprosjektet Høgskulen i Sør- og 

Nord Trøndelag har i tilknyting til læringsnettverket, og leverte spørjeskjema før jul i 2014. Vi 

håper dette vil svare på om vi når målet.  

Gevinstrealisering 
Det er vanskelig å måle gevinst av auka kunnskap hos dei tilsette. Mange peiker på ein 

samanheng mellom sjukefråvær og følelsen av å mestre/ha nok kunnskap.  

Konkrete kroner og øre spart, må vurderas ut frå kvar enkelt brukar/pasient og val av 

teknologi.  
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Med innføring av spillteknologi håpar vi at dette kan vere med å auke muskelmasse og 

balanse hjå brukarar. Viss vi med tiltaket forhindrar eit lårhalsbrot, vil det spara samfunnet 

for rundt 250.000 kroner. (Behandlingskostnad for eit lårhalsbrot 1. år (gjennomsnitt): 

341.000 kroner. Estimert kostnad spillteknologi: 70.000 kroner) Forutan desse kronene, 

meiner vi tiltaket kan vere eit godt sosialt tiltak som gir glede, mestring og betre livskvalitet. 

Sjølvevaluering så langt 
Teamet- rette personane?  

Teamet har vore satt saman både med ulik fagbakgrunn og ulikt nivå i organisasjonen. Dette 

har fungert godt og ein har hatt god nytte av ulike innspel i samarbeidet. Vi har ikkje hatt 

brukarrepresentant inn i arbeidsgruppa. Det er mogleg det kunne vore til hjelp. 

Forankring – god nok støtte? 

Forankringa har vore god både på politisk og administrativ nivå. Rådmannen er ein pådrivar 

for prosjektet, samt at assisterande rådmann sitt i arbeidsgruppa. Rapporten som dannar 

bakgrunn for prosjektet og sjølve prosjektet har vore til orientering i politisk utval.  

Prosessen – Kva har funger godt, Kva kunne vi ha gjort annerledes? 

Sidan prosjektet ikkje er avgrensa av ei velferdsteknologisk løysing eller gjeld for ei eining 

eller ein tilsettegruppe, er omfanget stort. Det å få representantar frå kvar avdeling til å 

møtast er ikkje lett. Det er heller ikkje lett å tilpasse opplæringa til å passe kvar einskild. 

Likevel meiner vi det er vegen å gå, å løfta kunnskapsnivået hos alle og få det inn som ein 

basiskompetanse.  

Læringsnettverket- nytteverdi? 

Læringsnettverket har vore nyttig, både for dialogen mellom kommunane og dei ulike 

prosjekta. Det har og fått oss til å stoppa opp å tenkt over om vi er på rett vei, gitt rom for 

refleksjon og ettertanke.  

Det vil, utanom dette nettverket, vere naturlig å dele informasjon og erfaringar frå 

prosjektet gjennom egna samlingar i andre kommunesamarbeid som kommunen er ein del 

av, som IKT Orkide og SiO.  
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Team Sunnmørsgruppa – Trygt liv i eigen heim 
 

 

Teamet  
Teamet- fra venstre mot høyre.  
 
Øverst:  
Ulstein kommune:  Gunn Helen Muren 
Vanylven kommune:  Janita Nybø 
Ålesund kommune:  Ann Elin Myklebust 
Nederst: 
Herøy kommune:  Tommy Dahl (Leidulv 
Grimstad fram til januar 2015) 
Ørskog kommune:  Sissel Nogva Refsnes 

Prosjektleiar:   Tone Kiperberg 
Kirkhorn 

 
 

 

Sunnmørsgruppa er sett saman  av representantar frå kommunane Ørskog, Herøy, Ulstein, 

Vanylven og Ålesund. Denne samarbeidsgruppa har utgangspunkt i 

“Velferdsteknologiprosjektet på Sunnmøre”, eit prosjekt som under Det midtnorske 

velferdsteknologiprosjektet har jobba med varsling/lokaliseringsteknologi og spelteknologi.  

For å sikre forankring og overføring av kunnskap frå læringsnettverket og inn i den enkelte 

kommune, er det organisert lokale arbeidsgrupper. “Sunnmørsgruppa” er sett saman av 

leiarane av desse lokale gruppene, samt prosjektleiar.   
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Gruppa representerer ulike fag og roller, her under soneleiar og virksomheitsleiar for 

heimetenester, soneleiar sjukeheim samt rådgjevar/konsulent og samla sett fagbakgrunn 

innan sjukepleie, fysioterapi, ergoterapi.  

Gjennom arbeidsgruppene har vi også kompetanse og rolle innan: IT, kommunikasjon, dag 

tilbod, hjelpemiddel, kvardagsrehabilitering, innkjøp, stabsfunksjonar og kommunalsjefar. 

Problemstilling 
Gjennom perioda i læringsnettverket har vi hatt fleire nyttige rundar for å identifisere 

behovet. Den overordna formuleringa er no:   

 

Trygt liv i eigen heim. 

 

Denne formuleringa dekker mange målgrupper og mange ulike behov. Vi har valt å sjå  

nærare på dette gjennom to hovudgrupper: Brukar/pårørande og kommune. Dette er eit 

stort arbeid, som også vil halde fram i etterkant av læringsnettverket. 

 

Brukar/pårørande    

Med utgangspunkt i ei formeining om at fleirtalet ønskjer å bu heime, på tross av 

funksjonsvanskar knytt til sjukdom, fysiske-, psykiske -, sosiale- eller sanserelaterte 

utfordringar, ville vi sjå nærare på deira behov for tryggleik, meistring, fridom til sjølv å styre 

eigne liv. Vi arrangerte difor ein idé-kafé der vi inviterte inn interesserte, pårørande og 

brukarar, organisasjonar, seniorsenter, media mv.  Vi fekk her mange gode tilbakemeldingar, 

både relatert til verdiar og utfordringar innan tryggleik, fridom, sjølvstende og aktivitet. Eit 

eksempel: 

Kari er 85 år og har i fleire år budd aleine i eiga leilegheit. Ho fekk nyleg slag, noko 

som har resultert i nye utfordringar. Ho har dårleg balanse, nedsett kraft i ei hand og 

opplever vanskar med hukommelse og orientering.  

No ønskjer ho svært gjerne å flytte heim, men er engsteleg bl.a. for å falle, gløyme 

komfyren og at ho ikkje lenger våger å gå tur og  dermed blir sitjande passiv inne.  

I etterkant av idé-kafeen har prosjektleiar også intervjua personar som deltek i samlingar 

arrangert av Norges blindeforbund avd. Møre og Romsdal. 

Vi jobbar no vidare med tilbakemeldingane, både i nettverksgruppa og arbeidsgruppene, 

med mål om god innsikt i behovet hjå brukar/pårørande. Vi planlegg å dra inn ytterlegare 

kunnskap gjennom bruk av tidlegare gjennomførte brukarundersøkingar, rapportar relatert 

til førebyggjande heimebesøk og eventuelt nye idé-kafear.  
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Kommunane 

På bakgrunn av demografisk utvikling, økonomisk situasjon og retningslinjer frå 

helsedirektoratet, tek vi utganspunkt i  at kommunane har behov for: 

 å gi heimebuande tryggleik til å bu lengst mogleg heime 

 auka sjølvstende i eige liv 

 at tenestar gis der brukar er, retta mot brukarens reelle behov 

 kvalitative og kostnadseffektive tenestar 

 utvikling av tenestar i tråd med morgondagens omsorg 

For å kunne ta høgde for desse punkta er det behov for innsikt i behov relater til mange ulike 

områder. Kartlegginga av desse behova er ikkje fullført, men vil bli jobba vidare med også i 

etterkant av læringsnettverket. Aktuelle områder kan vere:  

 Dagens tenestetilbod, sett opp mot framtidige behov. Kva skal kommunane tilby innan 
velferdsteknologi og korleis skal dette organiserast? 

 Dekningsgrad for GSM og fastnett (internett) 

 Overgang frå analog til digital kommunikasjonsplattform 

 Behov relatert til ulike fagsystem og samordning av desse 

 Nytte av interkommunalt samarbeid 

 

Løysing 
Kommunane i Møre og Romsdal tilbyr tryggleikspakkar som medverkar til å gi heimebuande tryggleik 
til å bu lengst mogeleg heime. 
 

“Sunnmørsgruppa” har gjennom sitt tidlegare arbeid med varslings- og lokaliseringsteknologi 

sett utfordringar med enkeltståande velferdsteknologiske løysingar, som GPS. Vi gjekk difor 

inn i læringsnettverket med ein tanke om å arbeide fram mot meir heilskaplege løysingar. 

Gjennom arbeidet med behova har nytta av interkommunalt samarbeid kome enda 

tydelegare fram. Løysinga vi no ser føre oss omfattar difor eit ynskje om samarbeid med 

kommunar i heile fylket.   

Kva innhaldet i tryggleikspakken skal innehalde må vi basere på behovskartlegginga, innsikt i 

velferdsteknologiske løysingar og avklaringar opp mot prioriteringar innan tenestetilbod i 

den enkelte kommune. Vi ser føre oss felles anskaffelsar, direkte på dei områda markedet alt 

har gode løysingar og innovative der det er behov for ytterlegare utvikling.  

I arbeidet fram mot løysinga ligg også fokus på implementering og tjenesteinnovasjon.  

Innhaldet i tryggleikspakkar famnar vidt, og omhandlar langt meir enn dei funksjonane vi  

kan koble til tryggleiksalarmar. Eksempel kan vere: varsling via tryggleiksalarmar inkl. 

sensorar, video-overvaking og- kommunikasjon, gps-lokalisering, omgjevnadskontroll, 

kognitiv støtte, tele-helse, e-helse, m-helse mv.   
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Test 
 Dei fyrste rundane med test, har omfatta tilbakemeldingar frå deltakarar på idé-kaféen, 

presentasjon av arbeidet for kollegaer og Sunnmøre regionråd. Tilbakemeldingane vi har fått 

tyder på at  tryggleikspakkar er eit nyttig bidrag mot målet: Trygt liv i eigen heim. Gjennom 

dialog/test har vi også fått innspel på fleire aspekt som vi  må ta høgde for, og har forsøkt å 

ta høgde for i det vidare arbeidet.  

Utbytte 
 Vi har ikkje kome så langt at vi har grunnlag for å gjennomføre ei grundig gevinstvurdering, 

men dette er nokre områder vi ser som aktuelle: 

 
Brukar og pårørande 

- Trygt liv i eigen heim. Auka moglegheit for meistring, sjølvstende, tryggleik og fridom. 
 

Kommunar 
Kompetanse: 
- Innsikt i behov både hjå brukar, pårørande og i kommuna, noko som er vesentleg i alt 

arbeid retta mot vidare utvikling av tenestene. 
- Bestillerkompetanse, gjennom innsikt i markedet og erfaringar frå anskaffelsar og 

innovative anskaffelsar. 
- Erfaring o g kompetanse relatert til tenesteinnovasjon og implementering. 
Kvalitet: 
- Auka kvalitet i tenestane, gjennom levering av tenestar på bakgrunn av reelle behov, 

der brukar er. 
- Målretta nærvær, moglegheiter til å prioritere fysisk tilstedeværelse der dette er 

behovet. 
Tilsette: 
- Tryggleik rundt at ein leverer så kvalitativt gode tenestar som mogleg, kan ha positiv 

effekt på arbeidsmiljø og sjukefråvær. 
- Bruk av teknologi innan helse og velferd kan bidra til at fagfeltet blir meir attraktivt 

for ei vidare gruppe, og bidra til å sikre tilgang på kompetanse og arbeidskraft. 
Økonomi: 
- Ein potensiell økonomisk gevinst ved tryggleikspakken er relatert til utsette behov for 

auka personbaserte tenestar. Tek ein  utgangspunkt i at behovet for auka tenestar 
utsetjast med ett år, er det mogleg å berekne ei potensiell innsparing på kommunale 
budsjett. 
Sintef utførte for Bærum kommune ei utredning og økonomisk analyse av dei 
kommunale pleie- og omsorgstenestane, basert på ein kostnadsmodell frå NORUT. 
Denne antyder følgjande: 

“Dersom trygghetspakken kan utsette behovet for økte tjenester med ett år vil 
kommunen kunne spare brutto fra kr. 32 000 for en bruker som bor hjemme og har 
lite bistandsbehov i utgangspunktet, til om lag 500 000 for en bruker som kan unngå 

sykehjem i ett år.” (Velferdsteknologi i pleie- og omsorgstjenestene. Grut, L., Hem, K-G., Sintef 2012) 

 
Samfunnsgevinst 
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- Anskaffelser, og da spesielt innovative anskaffelser kan bidra til utvikling i 
leverandørmarkedet. 

- Dialog med brukarar, pårørande, interessert mv. vedrørande behov og moglegheiter 
vil setje fokus på planlegging og ansvar for eige liv. Dette håper vi kan bidra til 
holdningsendringar i samfunnet. 

- Dialog med brukarar, pårørande, interesserte mv. vedrørande velferdsteknologi vil 
spreie kunnskap også blant innbyggere. 

 

Sjølvevaluering 
Teamet – rette personane? 

Hovedutfordringen med valt organisering i gruppa har vore å sikre overføring av kunnskap 

til, engasjere og organisere dei lokale arbeidsgruppene. Vi har møtt utfordringar med fråfall 

grunna sjukdom, kapasitet, tid og prioritering. Gruppene har kome ulikt mtp organisering og 

utbytte.  

Med tanke på den valde organiseringa, gir gruppa tilbakemelding på at kommunane er 

representert med rett person.  

Forankring – god nok støtte? 

Arbeid innan velferdsteknologi er godt forankra i statlege føringar, og er “inn i tida”. Vårt 

prosjekt er forankra i leiinga i den enkelte kommune gjennom informasjon/dialog til 

rådmanns- og kommunalsjefsnivå, kontinuerlege referat frå arbeidet til styringsgruppa og  

leiarar som deltek i arbeidsgruppene. Hjå dei tilsette skjer forankring gjennom involvering i 

arbeidsgruppene og hjå brukarar og pårørande gjennom media, idé-kafé, organisasjonar. 

Politisk er arbeidet forankra gjennom informasjon til diverse råd og utval.  

Med tanke på status i arbeidet i dag, føler vi at prosjektet har god nok forankring, men vi 

ynskjer på sikt at arbeidet også blir forankra i overordna styringsdokument i dei ulike 

kommunane. 

Prosessen . Kva har fungert godt, kva kunne vi ha gjort annleis? 

Hovudutfordringa i perioda har vore kapasitet i dei ulike arbeidsgruppene, men også inn i 

sjølve nettverksgruppa. For å sikre at arbeidet ikkje stoppar opp på grunn av dette har vi 

drøfta behov for økt fokus på å gi kvarandre tilbakemeldingar undervegs i prosessen, at 

arbeidsgruppene kan nytte prosjektleiaren meir som støttespelar lokalt, og at prosjektleiar 

formidlar svært tydeleg når det er behov for konkrete tilbakemeldingar.  

Prosjektet gruppa har tatt med inn i læringsnettverket er stort, og har medført utfordringar 

mtp tidsperspektiv. Det er positivt at samlingane har vore til nytte for alle, på tross av ulik 

tematikk og status. Om vi skal ynskje noko vidare vil det vere ein del 2, med fokus på 

implementering.  
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Læringsnettverket – nytteverdi? 

Deltaking i læringsnettverket har bidratt til at vi har gått nokre ekstra og nødvendige rundar 

inn i behovet – og at vi har oppdaga fleire ulike sider/tema vi må ta omsyn til i prosessen. 

Deltakinga har også bidrege til eit økt fokus på at vi undervegs må ha fokus på 

tenesteinnovasjon, for å sikre at resultatet blir implementering og medfører endringar som 

nyttige og blir nyttiggjort (N3) opp mot målet om Trygt liv i eigen heim. 

Nettverksgruppa vektlegg også fylgjande: 

- Verdien av å høyre andre sine utfordringar, vinklingar, idear, løysingar og erfaringar. 

- Auka innsikt i nytta av å jobbe grundig med behovet, og utsetje løysingsfokuset.  

- Bli fristilt frå kvardagen, og skulle tenke nytt og framtid.  

- Stiller meir spørsmål ved gode idear/forslag/løysingar. Er dei basert på eit reelt 

behov? Ser nytta av nokre ekstra rundar med behov – løysing – test, for å sikre at ein 

ikkje set i gang løysingar som er “feil”.  

- Auka fokus på kva som er kommuna sitt ansvar, og kva  vi skal tilby. 

- Stadfesta nytta av det arbeidet vi har gjort tidlegare, og kunnskap vi har samla.   
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«Illustrasjoner utviklet av Ann Kristin Forshaug i samarbeid med Trondheim kommune » 
 

SLUTTRAPPORT- Midt Norske Læringsnettverk  

Pasientvarslingsanlegg i Trondheim Kommune 
 

 
 

 

Innledning 

I Trondheim kommune er det 30 helse- og velferdssenter. De nye helse- og velferdssenterne 

er komplekse bygg bestående av blant annet aktivitetstilbud, bydelskafe, sykehjem og 

omsorgsboliger for yngre og eldre brukere med sammensatte helseutfordringer. Nye 

pasientvarslingsanlegg med varsling- og lokaliseringsteknologi skal innføres på 21 helse- og 

velferdssenter. Trondheim kommune deltok i det midt norske læringsnettverket for å få 

innspill fra andre kommuner om hvordan implementere pasientvarslingsanleggene.  

 

Tjenestene institusjon før og etter innføring av nytt pasientvarslingsanlegg 
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Tjenestene på omsorgsbolig før og etter innføring av nye pasientvarslingsanlegg 

 

                                                     
 

Forankring 
 

Temaplan for IKT, digitalisering og velferdsteknologi (2015-2018) ble vedtatt i bystyret mai 

2014 viser at 60 % av infrastrukturen for pasientvarsling i helse- og velferdssentrene og 

helsehus er av eldre dato. Kartlegging av pasientvarslingsanlegg på eksisterende helse- og 

velferdssenter og helsehus viser at anleggene har nådd end of life (EOL) og end of support 

(EOS). Man risikerer av den grunn å ha vansker med å skaffe reservedeler og mangel på 

support ved feil som fører til risiko for driftsikkerheten. En sterk satsing på bruk av 

velferdsteknologi i hele omsorgssektoren øker behovet for en god infrastruktur ved enhetene 

innen helse og velferd, og det vil være behov for ulike nye tekniske installasjoner i både 

institusjon, omsorgsboliger og bofellesskap. Velferdsteknologi skal bidra til at 

tjenestemottakere mottar tjenester som støtter opp om deres trygghet og mestringsevne. 

 

 

Bystyret vedtok i januar i 2014 at det skal prioriteres å etablere flere kommunale og private 

omsorgsboliger i nær tilknytning til base på helse- og velferdssenter. Dette vil bidra til at den 

enkelte bruker kan bo lengst mulig i egen/kommunal omsorgsbolig, samtidig som det vil ta av 

for noe av presset på sykehjemsplasser. Det etablerer flere heldøgns omsorgsplasser i 

omsorgsboligene. Mottak av alarmer fra omsorgsboliger skal tilknyttes helse- og 

velferdssenterne. Det implementeres nye pasientvarslingsanlegg der mottaket fra institusjon 

og omsorgsboligene skal være på helse- og velferdssentert. 

Mål med prosjektet 

Målene følger inndeling jfr. plan for velferdstekologiprgrammet og er satt i fire perspektiver; 

bruker, ansatt, økonomi og samfunn 

 

Bruker 

 Brukere/pasienter skal oppnå økt trygghet og mestring ved bruk av 

pasientvarslingsanlegg på helse- og velferdssenterne  

 

Ansatt 

 Ansatte benytter pasientvarslingsanlegg for å oppnå bedre kvalitet i tjenesten og være 

tettere på den enkelte pasient gjennom å ha bedre oversikt og kunne kommunisere med 

pasient/bruker 
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Økonomi 

 Kommunen har tatt i bruk pasientvarslingsanlegg for å oppnå god ressursutnyttelse og 

effektive tjeneste gjennom å benytte varsling- og lokaliseringsteknologi 

Samfunn 

 Pasientvarslingsanlegg  skal gi økt informasjonssikkerhet for personsensitiv 

informasjon og driftsikkerhet 

 Pasientvarslingsanlegg skal bidra til mer ro på avdelingene 

 

Delmål: 

Bruker 

 Brukere/pasienter får individtilpasset adgang til ulike områder på helse- og 

velferdssenterne ut fra vurdering om hva som gir mestring og trygghet 

 Brukere får alarmsmykke og mulighet for varslings- og lokaliseringsteknologi for økt 

trygghet og mestring 

 Brukere i sykehjem får smartdører til sitt rom for økt trygghet 

Ansatt 

 Ansatt får bærbare vakttelefoner og mulighet for toveis tale med bruker på rommet for 

å bedre kommunikasjon 

 Pasientvarslingsanlegget gir muligheter for smartdører og varsling- og 

lokaliseringsteknologi som bidrar til en bedre kvalitet på tjenesten  

Økonomi 

 Bruk av varsling- og lokaliseringsteknologi gir bedre ressursutnyttelse 

Samfunn 

 Pasientvarslingsanlegget har redundansløsning som øker driftsikkerheten 

 Alle alarmer fra ansatte og brukere synliggjøres på bærbar vakttelefon som fører til 

mer ro på avdelingene 

 

Kartlegging og resultat 
Behovskartlegging har blitt gjennomført ved bruk av metoder som observasjon, intervjuer og 

idémøter med aktuelle interessenter. De aktuelle interessentene har vært enhetsledere, 

fagledere, ansatte, teknisk og administrativt personell, pårørende og brukere. 

 

På helse- og velferdssenterne er det svært mange brukere kognitiv svikt/demens diagnose. 

Under behovskartleggingen ble det vist at det er behov for individtilpasset adgang til ulike 

områder på helse- og velferdssenterne og aktive/ passiv varsling - og lokaliseringsteknologi 

for brukergruppen. Ansatte uttrykker at de ønsker å kunne sende alarm om de trenger hjelp og 

ha dekning på telefon hele bygget for å oppnå bedre kommunikasjon med kollega og brukere.  
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Gjennomført under prosjektperioden: 

Overordnet styring og organisering 
 Utarbeidelse av mandat og etablering av arbeidsgruppe bestående av representant fra 

rådmannens fagstab, Trondheim Eiendom, Enhet for service og intern kontroll, IT-

tjenesten og velferdsteknologi programmet 

 Mandat er forankret hos prosjekteier kommunaldirektør Helge Garåsen.  

 Utarbeidelse av mandat og etablering av referansegruppe bestående av enhetsledere, 

fagledere, ansatte og brukere 

 Utarbeidet og forankret i arbeidsgruppen dokumentet oversikt over teknologi som skal 

innføres for institusjon og omsorgsboliger 

 Utarbeidet kommunikasjonsplan mellom arbeidsgruppen, helse- og velferdssenter, 

leverandører og andre eksterne aktører 

 Utarbeidet akseptansetest skal gjennomføres før og etter driftsettelse av anlegget 

 Utført ROS-analyse med interessenter for systematisk innføring. 

 Utarbeidet et utkast til håndbok for å sikre informasjonsflyt og struktur ved 

oppgradering av eksisterende helsebygg 

 Utarbeidelse av dokument og agenda for de ulike fasene i håndboken 

 

Implementering 
 Utarbeidet retningslinjer for ledere, ansatte og brukere på helse- og velferdssenter 

 Utarbeidet digital læringsplattform og opplæringsmateriale for ledere, ansatte og 

brukere ved helse- og velferdssenterne for ELPAS 

 Utarbeidet retningslinjer for bruk av varsling- og lokaliseringsteknologi for personer 

på institusjon i tråd med pasient- og brukerrettighetsloven 

Evaluering 
Trondheim kommune har inngått samarbeid med SINTEF for å evaluere innføring av 

pasientvarslingsanlegg. Dette er en del av konsernsatsningen til SINTEF der evalueringen 
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skal gå ut 2016. Arbeidsgruppen har oppfølging med helse- og velferdssenterne kontinuerlig 

for å evaluere innføringen. 

Veien videre 
- Behovskartlegging på helse- og velferdssenterne  

- Revidere og forankre prosjektdefinisjon for pasientvarslingsanlegg 

- Bistå enhetsleder i å gjennomføre ROS- analyse før innføring av 

pasientvarslingsanlegg per helse- og velferdssenter 

- Benytte håndboka og implementere pasientvarslingsanlegg på 21 helse- og 

velferdssenter. Utkast til håndbok blir evaluert og revidert underveis. 

- Funksjonsvurdere ny teknologi før det integreres i løsningen pasientvarsling 

- Evaluere bruk av varsling- og lokaliseringsteknologi i drift på helse- og 

velferdssenterne. 

- Avklare sømløse tjenester med digital trygghetsalarm for hjemmeboende og brukere 

på institusjon 

- Etablere en digital læringsplattform for Dragvoll og Tempe helse- og velferdssenter 

- Avklare om det skal innføres pasientvarslingsanlegg i bofellesskap 

- Utarbeide retningslinjer for bruk av varsling- og lokaliseringsteknologi for 

hjemmeboende i tråd med pasient- og brukerrettighetsloven 

- Utarbeidelse av retningslinjer for bruk av varsling- og lokaliseringsteknologi i tråd 

med helse- og omsorgstjenesteloven Kap 9.  
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Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi 
Forarbeid med Magnhild Tautra 
Skrive av Frode Nitter Joranger  
 

 
 

 

"Verftsarbeidaren". 

Vestnes er ei båtbyggarkommune.  Hurtigbåten i bakgrunnen held bygda saman inntil den nye brua 

blir ferdig. 
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Teamet 
Elisabeth Sylte er sjukepleiar med leiarutdanning og har fungert som og er no tilsett som 

driftsleiar i Heimebasert omsorg i kommunen. Det er tenestene ergo- og fysioterapi, 

heimevaktmeister, heimesjukepleie, heimehjelp og psykiatrisk sjukepleie. Det var ho som tok 

initiativ til at kommunen skulle finne ut meir om GPS-teknologi. 

Frode Nitter Joranger har 

bachelorgrad i ergoterapi og 

noko vidareutdanning i 

aldring og eldreomsorg. Han 

arbeider som 

ergoterapeutvikar i 

kommunen. Driftsleiaren 

ønska å ha han med i gruppa 

fordi han har kunnskap om 

teknologiske hjelpemiddel og 

tilrettelegging. Frode var 

initiativtakar til at 

kommunen skulle vere med i 

dette læringsnettverket og 

har fungert som pådrivar i 

heile prosjektperioda. 

Magnhild Tautra er sjukepleiar og har vidareutdanning innan rehabilitering. Ho arbeider dels 

i vanleg turnus i heimesjukepleia og dels med rehabilitering/tilbakeføring av brukarar til 

eigen bustad. Ho blei invitert med i gruppa fordi ho ofte er den første som avdekker behova 

og fordi ho har erfaringskunnskap om arbeidsmetodar for å implementere nye tiltak, som til 

dømes sporingsteknologi.  

Greta Bjerke blei med i gruppa fordi ho skulle ta til i ei overordna stilling i 

administrasjonssjefen sin stab og leie alle pleie-, omsorg og helsetenestene i kommunen. 

Inntil vidare er ho leiar for sjukeheimane i kommunen. Ho har fungert som bindeledd og 

forankring til administrasjonssjefen i prosjektperioda. Greta har ikkje vore med på møta i 

læringsnettverket, men ho har vore med i gruppearbeida lokalt. 

 

Problemstillinga 
Årsaka til at vi blei med i læringsnettverket, var at fleire tenestemottakarar hadde meldt at 

dei ønska å komme seg meir ut, men at dei var redd for ikkje å finne attende til bustaden sin. 

Dei ønska opplæring og hjelp frå kommunen til handtering og bruk av GPS.  
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Kva har vi gjort for å identifisere behovet? 
Medan vi har vore med i læringsnettverket, har vi valt å bruke ei kjent brukarhistorie frå vår 

eiga teneste. Vi har delteke på nettverkssamlingane og så har vi møttes ein gong mellom 

kvar samling og drøfta det vi lærte og drøfta korleis vi kunne ha brukt dette i dei reelle 

praktiske sakene vi har fått meldt. Vi har øvd på prosjektarbeidsmodellen Behov – Løysing – 

Test (BLT-metoden) ved å gå gjennom denne loopen ein gong parallelt med opplegget i 

læringsnettverkssamlingane. Vi har kunn brukt samlingane som ein lærings- og øvingsarena, 

og vi har ikkje involvert brukaren/pårørande i sjølve øvingsprosessen. 

Den kunnskapen vi har tileigna oss om den nemnde brukaren sine behov og andre brukarar 

sine behov, har vi fått gjennom uformelle og uorganiserte samtalar mellom ulike 

tenesteytarar i Heimebasert omsorg og brukarane/pårørande. 

Brukaren sitt behov i casen vår, var å vere trygg på å bli funnen, når  vedkomande gjekk seg 

ein tur og ikkje fann vegen heimatt. 

 

Korleis har vi arbeidd for å komme fram til løysing? 
Før vi møttes andre gongen, trudde vi at å ha ein GPS eller eit sporingsverkty var heile 

løysinga. 

I den andre samlinga lærte vi om korleis vi skulle bruke tenestedesign til å utvikle ei teneste, 

altså løysinga. Vi laga ei detaljert oversikt over ein tenkt prosess kor personen i casen vår har 

teke sporingsverktyet i bruk. Vi laga ei verstefallshistorie og ei bestefallshistorie.  

I arbeidsprosessen vart det tydeleg for prosjektgruppa at sporingsverktyet berre er ein liten 

del av løysinga. Ei løysing vil også involvere andre menneske og muligens fleire offentlege 

etatar, som til dømes heimesjukepleia og politiet. Vi oppdaga at kommunen må ha utarbeidd 

prosedyrar og på førehand ha fordelt ansvar til personar, roller og etatar før ein tek til å yte 

ei sporings- og varslingsteneste. Det trengs for at nokon skal ta ansvar når alarmen går. 

Parallelt med øvingsprosessen har ergoterapeuten fått i oppdrag av gruppa å kartlegge kva 

mulegheiter som fins innanfor sporingsteknologi. Har vore i kontakt med ymse leverandørar 

og fått hjelp av Tone Kirkhorn i sunnmørsgruppa for å finne ut kva typar sporingsteknologi 

dei har kartlagt i forhold til funksjonar og bruksområde. Han har funne ut at eit 

sporingsverkty først og fremst må dekke behovet til brukaren. Vidare spelar både innkjøps- 

og abonnementskostnaden ei rolle. Men viktigast for kommunen er at slike hjelpemiddel kan 

implementerast i infrastrukturen til dei tenestene og systema som kommunen har frå før. 

 

Løysinga 

Vi kom fram til at brukaren skal ha ei sporingsanordning som fungerer og som varslar 

pårørande og/eller heimesjukepleia etter dei føresetnadane som er implementert i 
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produktet. Dei som får varsling skal finne den sakna. Etter ei gitt tid, skal politiet og andre 

søk- og redningsetatar involverast. Vi planlegg å nytte BLT-modellen som arbeidsmetode for 

å kartlegge og komme fram til dei ulike prosedyrane som må på plass for å sikre eit godt nok 

gjennomtenkt tenestetilbod. 

 

Korleis har vi testa?  

Vi laga ein PowerPointpresentasjon kor vi presenterte funksjonane til sporingsteknologi, 

casen vår og ga informasjon om dei positive konsekvensane vi såg av å bruke 

sporingsteknologi. Ergoterapeuten presenterte dette på ei samling i det lokale 

pensjonistlaget og sendte presentasjonen til ordføraren og administrasjonssjefen.  

Pensjonistane lurte på kva løysingar som fins, om ein kan bli funnen overalt med alle typar 

produkt og om ein kan ordne seg med sporingsverkty privat også. Ordføraren meldte at det 

var politisk interesse for å komme i gong med velferdsteknologitiltak blant politikarane, og 

administrasjonssjefen oppmoda oss om å etablere eit lite prosjekt for 2016 og be om midlar 

til dette over kommunebudsjettet for 2016.   

 

Vår vurdering av utbytte no og i framtida – Gevinstrealisering 
Vi vurderer at tilbakemeldingane ga godt grunnlag for eit reelt prosjekt etter at 

engasjementet i læringsnettverket er fullført. Vi vurderer at utstyr til sporingsteknologi og eit 

tenestetilbod knytt til dette, skal dekke eit behov som verken vert dekka av dagens 

kommunale tenester eller av NAV Hjelpemiddelsentralen. For å komme vidare treng vi meir 

informasjon om dei produktløysingane som fins.    

Vår vurdering av gevinstrealiseringa er at på kort sikt vil etablering av tenesta vere ein 

kostnad, fordi etableringsprosessen vil kreve frigjering av menneskelege ressursar. Vi trur at 

gevinsten vil vise seg på fleire plan. Brukarane som er redde for å gå ut i dag, vil komme seg 

oftare ut og truleg ut på lengre turar. Det vil gi auka livskvalitet. Det vil også gi betre fysisk 

uthald, og stimulere sansar og motorikk. Det er rimeleg å tru at følgjegevinsten er at 

brukarar vil klare seg lengre i eigen heim enn om dei hadde sitte passive inne. Vi stør oss til 

at aktivitet skapar helse o g at det derfor vil ta lengre tid før brukarane av 

sporingsteknologitenesta treng andre kostbare kommunale tenester.  

Gevinsten for kommunen er at eit halvt års utsetjing av 1 time (500 kroner) heimesjukepleie 

(3 besøk a 20 minutt) per dag, gir ei innsparing på 93.750 kroner per brukar. Eit halvt års 

utsetjing av fast plass på sjukeheimen gir ei innsparing på minst 400.000 kroner per brukar.  

Viss vi set oss som mål for 2016 at 2 personar skal få utsatt heimesjukepleieteneste med eit 

halvt år og at 2 andre personar skal få utsatt sjukeheimsplassen sin med eit halvt år, vil 

prosjektet spare kommunen for 1 million kroner.  
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Sjølvevaluering 
Bestod teamet av dei rette personane? 

Vi som har vore med har hatt utbytte av å lære oss BLT-metoden som arbeidsverkty. Vi 

innser at framdrifta og kunnskapsbygginga i teamet hadde vore mykje betre dersom IKT 

hadde vore med som ein fast deltakar. Vi meiner også at den gruppa som skal etablerast i 

forhold til eit reelt prosjekt for 2016, må bestå av leiarar som har avgjerande mynde 

innanfor sine respektive fagfelt.  Dei som må vere med er: 

 driftsleiar IKT, som har kunnskap om utfordringar, løysingar og inter-/kommunal 

infrastruktur og disponerer aktuelt fagpersonell 

 driftsleiar i HBO, som har erfaring frå læringsnettverket, kjenner brukargruppa og 

disponerer aktuelt fagpersonell  

 leiar ved Bu og Hab, som kjenner særskilt regelverk og som kjenner brukargruppa og 

disponerer aktuelt fagpersonell  

 1 person frå administrasjonssjefen sin stab, som skal ha oversikt over dei 

økonomiske aspekta og fungere som bindeledd til administrativ og politisk leiing 

 ergoterapeuten, som har erfaring med læringsnettverket og kompetanse om 

hjelpemiddel og som pådrivar 

 brukarrepresentant frå ei av dei lokale foreiningane 

 

Forankring – hadde vi god nok støtte? 

Administrasjonssjefen støtta deltakinga i læringsnettverket som ein læringsarena, og 

økonomisjefen var open for å prøve ut sporings- og varslingshjelpemiddel som ei 

eingongsinvestering. Ettersom vi som var med på møta i læringsnettverket ikkje hadde 

avgjerande mynde når det kom til investeringar, blei dessverre prosessen og 

informasjonsoverføringa overfor øvste leiarnivået likevel noko tungrodd.  

 

Prosessen – kva har fungert godt og kva kunne vi gjort annleis? 

Gruppa byrja med godt mot, og møtte endatil til første samling godt førebudd. Men 

etterkvart som det gjekk opp for gruppedeltakarane at læringsnettverket var meir ei rein 

opplæring i prosjekt som arbeidsmetode enn ein sparringsarena for den tenesteutviklinga vi 

tenkte å ta til med i løpet av våren, så gjekk nok lufta litt ut av ballongen i gruppa. Parallelt 

har arbeidspresset på alle deltakarane auka betydeleg grunna vesentleg auka arbeidsmengd 

i dei tenestene vi arbeider i. Det har gradvis blitt vanskelegare å få samla alle i prosessen, og 

etterkvart har det blitt slik at ergoterapeuten/pådrivaren har laga all dokumentasjon på 

eigahand og så har vi gått gjennom den på ferga på veg til samling. Ein ser i ettertid at 

ansvarsfordelinga i gruppa ikkje har vore god nok og det har gått ut over eigarskapet til 

prosessen.  
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Det som må gjerast annleis ved neste gruppe er at det må vere ei breiare 

kunnskapssamansetjing av gruppa. Vi er trygge på at dersom IKT og økonomi hadde vore 

med frå starten, så hadde utbytet for kommunen vore mykje høgare.  

 

 

Vi har bygd fundament, men det står igjen å få det til å henge sammen. 

 

Nytteverdi av læringsnettverket 

Vi har lært ein ny arbeidsmetode og det har vore ei veldig bratt læringskurve. Det har vore 

gode foredragshaldarar og vi har blitt såpass involvert at vi har måtte engasjere oss når vi 

har vore på samlingar. Dersom vi skulle ha lært betre i prosessen, så måtte vi ha samlast 

oftare mellom kvar samling og alle måtte ha lese seg opp på den kunnskapen vi fekk tilsendt. 

Vi har aldri heilt visst kva vi gjekk til når vi skulle på ny samling, og prosessen har føltes som å 

famle litt i blinde.  

Ved å delta i læringsnettverket har vi blitt gitt høve til å snakke med andre som har like 

utfordringar som oss. Og vi har fått høve til å etablere relasjonar som elles hadde vore 

vanskeleg å oppnå. Det er opp til oss sjølve korleis vi vil bruke dette nettverket vidare. 

Undervegs i prosessen har vi hatt godt utbytte av sparring med Helen Berg for 

metodevegleiing og Tone Kirkhorn for utstyrs- og prosessvegleiing.  

Ein vonar at erfaringane frå heile denne prosessen dannar grunnlaget for eit tverretatleg 

varslings- og sporingsteknologiprosjekt som skal finansierast over kommunen sitt budsjett i 

2016.  



              
 

Å FJORD KOMMUNE      

 

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI 

 

IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI                 

I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE 

 

Arbeidsgruppen har bestått av: 
 

Gunnveig Årbogen Ugedal    -  gruppeleder / sykepleier  Hjemmetjenesten. 

Karin Dokset           -  ergoterapeut Rehabiliteringstjenesten. 

Guri Flenstad                           - hjelpepleier Hjemmetjenesten / jobber i Utviklingssenter for   

Hjemmetjenester med velferdsteknologi. 

Bjørg Hansen                           -    sykepleier Hjemmetjenesten / jobber i Utviklingssenter for 

Hjemmetjenester med velferdsteknologi. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/%C3%85fjord_komm.svg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Aarnes_i_Aafjord.jpg
http://www.afjord.kommune.no/sitepageview.aspx?sitePageID=3255


 
 

Innledning: 
Åfjord kommune skal vektlegge forebyggende og helsefremmende tiltak slik at befolkningen best 

mulig blir i stand til å ta ansvar for egen helse og sosial situasjon. Når behov oppstår skal 

befolkningen sikres nødvendige helse-, omsorgs- og velferdstjenester. 

Velferdsteknologi er valgt som et virkemiddel for å sikre nødvendige behov. Velferdsteknologiske 

løsninger skal hjelpe enkeltindividet til økt livskvalitet, egenmestring, samfunnsdeltakelse, 

medbestemmelse, sikkerhet og evne til å klare seg selv. 

 Tjenesten kan tilby i dag for eksempel tilby GPS, trygghetsalarmer, teppealarm og medisindispenser. 

 

Prosjektkommune: 

Åfjord kommune har vært prosjektkommune i Trygge Spor, nasjonal satsing fra 2012. 

Læringsnettverket er en videreføring av Trygge Spor prosjektet og kommunen har gjort seg erfaringer 

med velferdsteknologiske løsninger.  Arbeidsgruppen hadde et ønske om å spre kunnskap om 

velferdsteknologi som skaper en holdningsendring til ansatte i pleie og omsorgssektoren, og 

synligjøre muligheten ved bruk av velferdsteknologiske løsninger til kommunens innbyggere.        

Derfor var deltagelse på læringsnettverket ønskelig. 

Velferdsteknologi er i Åfjord kommune forankret i ledelsen. Både politisk og administrativt.  

Omsorgstrappa, vedtatt i Kommunestyret 19. mars 2015:  



Bruke omsorgstrappa aktivt  

i utvikling, tilpasning og  

organisering av  

tjenestetilbudet 

Brukerne er ofte i flere trinn av 

trappa samtidig med ulike  

kombinasjoner av tjenester 

  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRINN 6 Spesialisert tilbud 

Spesialisthelsetjenesten, Somatikk, psykiatri, 

rusbehandling, Spesialistrehabilitering 

TRINN 5 Kjøpte plasser 

Interkommunalt samarbeid 

Fosen Helse IKS/ Fosen DMS, KAD- plasser. Rehabilitering 

TRINN 4  Heldøgns tilbud 

Langtidsopphold sykehjem. Bofellesskap med heldøgns bemanning 

Observasjon /avlastning /korttidsopphold. Kommunal rehabilitering. 

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 

TRINN 3 Hjemmeboende med omfattende bistandsbehov 

Ti lgang på hjemmetjenester 24/7 

 Omsorgsboliger med personalbase 

 Avlastning/ kortidsopphold/ rehabiliteringsopphold i  omsorgsbolig, sykehjem 

Rehabilitering/ habilitering i eget hjem 

Observasjon/ behandling i  kortidsopphold ved sykehjem 

Omsorgslønn. Velferdsteknologi 

Omsorgslønn 
TRINN 2 Hjemmeboende med bistandsbehov 

Hjemmesykepleie, praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistent, miljøarbeid 

Ti l rettelagte boliger med bistand fra hjemmetjenester 

Transporttjenester: TT- ordning  

Trygghetsalarm, Matombringing, Velferdsteknologi, Hverdagsrehabilitering/ Rehabilitering 

 

TRINN 0 Egenomsorg 

Frivi lligsentral/ Fritidssenter: Aktivitet, sosiale tiltak, treffested, matservering, kurs, forebyggende / rådgiving / pensjonist 

Velferdsteknologi og hjelpemidler 

Demensteam  

Ti lskudd ti lrettelegging av bolig 

TRINN 1 Hjemmeboende med behov for støtte i hverdagen 

Hjemmesykepleie, praktisk bistand, miljøarbeid. Demensteam: Pårørende skole / oppfølging  

Familistøttende tilbud som: Kommunalt dagtilbud , Avlastning og Omsorgslønn 

Hverdagsrehabilitering, Habilitering. Velferdsteknologi. 

Fys isk aktivitet / fri sklivstilbud, s tøttekontakt, fri tidskontakt  

Samspill med andre kommunale tjenester 

foregår gjennom Ansvarsgrupper, Individuell 

plan, koordinator og koordinerende enhet  

 

Samspill med 

pårørende, frivillige lag 

og organisasjoner  



Mål for arbeidsgruppa i arbeidet med læringsnettverket: 
 Skulle sette økt fokus på velferdsteknologi  

 Kartlegge ansatte i pleie og omsorgs sin kunnskap om velferdsteknologi 

 Spre informasjon om hva er velferdsteknologi i hverdagen, til ansatte i pleie og omsorg og 

kommunens innbyggere 

 Lage informasjonsfolder 

 Arrangere fagdag på velferdsteknologi for ansatte fra 7 Fosen kommuner 

 

Måleverktøy:  
 Spørreundersøkelse blant ansatte i pleie og omsorg som inneholdt 4 spørsmål 

1. Hva er velferdsteknologi 

2. Hvem kan kontaktes hvis du lurer på noe angående velferdsteknologi 

3. Hva kunne du tenkt deg å vite mer om av velferdsteknologi  

4. Hvordan arbeider din enhet med velferdsteknologi i dag 

 Evalueringsskjema etter fagdagen 

 Flere henvendelser fra ansattegruppen etter fagdagen? 

 Flere henvendelser etter at informasjonsfolderen er publisert? 

 

Resultatene: 
Gjennomgang av spørreundersøkelsen viste stor variasjon i kunnskap om hva velferdsteknologi er. 

Ansatte ønsket også mer informasjon om velferdsteknologi. 

Evalueringsskjemaene etter fagdagen viste interesse for temaet velferdsteknologi. Fagdagen skapte 

også gode ideer for videre praksis. Det var mange som lærte mye nytt, og som ser muligheter for 

fremtiden med bruk av velferdsteknologiske løsninger. 

Resultatene forsterket ideen om å utarbeide en generell informasjonsfolder om velferdsteknologi, 

som skal være tilgjengelig og opplysende. 

Etter fagdagen ble det igjen økt fokus på velferdsteknologiske løsninger, og arbeidsgruppen opplevde 

mer etterspørsel på velferdsteknologiske hjelpemidler. Økt etterspørsel viser at det er i ferd med å 

skje en holdningsendring. 

Velferdsteknologifolderen ble utarbeidet og er tilgjengelig på alle avdelinger i Pleie og Omsorg, 

legekontoret og servicetorget. 

Det arbeides kontinuerlig med velferdsteknologiske hjelpemidler. Nye produkter gir nye erfaringer, 

samtidig som teknologien forandrer seg og oppdateringer kreves.  

 



Læring gjennom deltakelse i læringsnettverket: 
Gjennom arbeidsprosessen er det gjort erfaringer med involvering av ansattegruppen.               

Involvering skaper tilhørighet og engasjement som igjen gir økt kunnskap.  

Fagdagen var en fin måte å spre kunnskap på, gjennom praktisk omvisning og workshops.  

Deltakelse i læringsnettverket har vært nyttig i forhold til å begynne våre egne prosjekt i kommunen. 

Læringsnettverket har vært bra med tanke på at man lærer av andre kommuner. Man utveksler 

erfaringer og samler kontakt mellom kommunene, hører hva og hvor langt andre  har kommet.        

Får innblikk i det som skjer, som inspirerer til innsats i egen kommune. Får nye ideer. 

Betydningen av deltakelse i læringsnettverket for brukerne, ansatte og ledelse er økt kunnskap om 

velferdsteknologi. Som igjen gir gevinst på det helsefremmende arbeidet kommunen står overfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://afjord.kommune.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1008
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Team Ålesund- Jeg kan 

 

I Innovasjon i omsorg (NOU 2011: 11) kommer det fram flere forslag til hvordan kommunene 

kan utvikle tjenester som kan bidra til trygghet, sikkerhet, selvstendighet, frihet og 

egenmestring .  

 

Ålesund kommune har en strategiplan, Livslange tjenester, hvor av det kommer frem 

“kommunen skal drive et aktiv innovasjonsarbeid innenfor tjenestefeltet mennesker med 

utviklingshemming.”  Bo og miljøtjenesten har startet prosjektet ”Jeg kan”. Prosjektet har 

som målsetting å ta i bruk velferdsteknologi på en systematisk måte i boliger for mennesker 

med utviklingshemming.  Innføring av velferdsteknologi skal skje med brukermedvirkning og 

gjennom behovsdrevne, planlagte og systematiske prosesser. 

Svært mange av ungdommene i denne bruker gruppen bruker PC og mobiltelefon, og har 

samme behov for tilhørighet, deltakelse og sosial interaksjon som alle andre. Samtidig har de 

ofte et stort behov for tilrettelegging av sin hverdag. Dette gjelder også ikt (informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi) 
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Teamet 

Fra venstre:  Anne Jensen, Cecilie Campbell,  Hildur Alvestad,  Rakel Byberg og Tom Markus Holsbø. 

 

Prosjektgruppa består av personale og ledelse for boliger i Hatlasvingen 47-51 VH Bo- og 

miljøtjenester. Boligen består av 8 boenheter for personer med utviklingshemming og ble 

tatt i bruk i mars 2014. 

VH Bo- og miljøtjenester Virksomhetsleder. Hildur Alvestad – Prosjekteier.  

VH Bo- og Miljøtjenester Cecilie Campbell – Prosjektleder. Ute av stillingen i perioden 

oktober 14 til april 15.   

VH Bo- og miljøtjenester Teamleder Hatlasvingen 47-51 Anne Jensen  – Konstituert 

prosjektleder 14 okt- 15 april Fagansvarlig/prosjektmedarbeider (Vernepleier).  

VH Bo- og miljøtjenester Hatlasvingen 47-51. Tom Markus Holsbø – 

Fagansvarlig/prosjektmedarbeider. (Fysioterapeut/Miljøterapeut)  

VH Bo- og miljøtjenester. Hatlasvingen 47-51. Rakel Byberg – Prosjektmedarbeider. 

(Sosionom/Miljøterapeut)  
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Problemstilling 
Prosjektets overordnede målsetting er å bidra til bedre livskvalitet for den enkelte 

beboere/brukere. Prosjektet ønsker å finne ut om velferdsteknologi kan bidra til økt 

livskvalitet? 

 

Kartlegging av behov 
Kartlegging av behov er framkommet gjennom følgende prosess (se også vedlegg angående 

prosess):  

 

- Samtale og observasjon i samhandling med bruker. 

- Erfaringer fra personal rundt bruker. 

- Informasjon fra ulike møter/samtaler med pårørende (Ansvarsgruppemøte, 

brukermøter, møter i foreldregruppa) 

- Rapporter, kartlegginger og møter med 1.  2. og 3.linjetjenester. 

- Kartleggingsverktøy for velferdsteknologi – Velferdsteknologiens ABC (Sintef, KS, 

Hdir.) 

 

Til sammen har dette gitt oss et godt bilde på den enkelte brukers behov. Prosjektet har 

valgt å ta utgangspunkt i de mange felles behovene som fremkomme kartleggingsprosessen. 

Imidlertid har også individuelle behov blitt fulgt opp.  

Felles behovsområder som tydelig fremkom var: 

 

- Brukermedvirkning 

- Struktur 

- Oversikt 

- Forutsigbarhet   

- Kommunikasjon 

- Ikt ferdigheter 

 

Ved å få til gode løsninger som dekker behovene som fremkom vil hver bruker få større grad 

av trygghet og sikkerhet i hverdagen, økt mestring og bedre forutsetninger for 
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brukermedvirkning/medbestemmelse, selvstendighet og selvhjulpenhet. Til sammen vil 

oppnåelse av delmålene gi økt livskvalitet som er hovedmål for prosjektet.   

 

Løsning/Prosess 
Gjennom prosessen har vi vært gjennom en rekke milepæler med brukere, personal og 

pårørende. 

 

For å dekke behovene som framkom i kartleggingsprosessen ble det klart at en måtte finne 

løsninger som kunne bidra til å gi struktur, oversikt og forutsigbarhet i hverdagen til den 

enkelte bruker. Vi vet av erfaring at dette kan løses med gode og individuelt tilpassede dags- 

og ukeplaner. Dette sammenfalt med tydelige tilbakemeldinger fra habiliteringstjenesten. Vi 

ønsket å se på teknologiske løsninger, fremfor tradisjonell dagsplan med borrelås og 

laminerte bilder, som er ressurskrevende å administrere og vedlikeholde.   

 

Etter å ha vurdert ulike alternativer ble det bestemt å satse på MEMOplanner. 

MEMOplanner ble valgt på grunn av stor grad av individuelle tilpasningsmuligheter. Dette gir 

store muligheter for å finne en dagsplan/kalender som kan tilpasses den enkeltes behov. 

 

Valg av felles løsning skal sikre administrasjon, drift, vedlikehold og utvikling av løsning. 

Felles løsning vil gi forenklet opplæring og færre systemer å forholde seg til for personalet og 

god gjenkjenningseffekt og fellesskap for brukerne. 

 

Andre viktige faktorer var at løsningen kan fjernadministreres av personal og pårørende, 

samt at den kan administreres av brukeren slik en er med på å sikre brukermedvirkning.  

Videre at MEMOplanner leveres i stort skjermformat som gir god oversiktlighet, og kan 

fastmonteres på vegg som sikrer hjelpemidlet i daglig bruk. I tilknytning til MEMOplanner fås 

MEMOactive som er en smarttelefon med samme kalenderfunksjonalitet som enkelt 

synkroniseres mot MEMOplanneren. Dette gjør at bruker kan ha med seg sin dagsplan samt 

enkelt ta bilder for å bygge opp sin personlige bildebank.  
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I vurderingsfasen for MEMOplanner hadde vi møter både med NAV- Hjelpemiddelsentral i 

Møre og Romsdal, og Abilia, leverandør av hjelpemidlet. I denne prosessen fikk vi mye 

informasjon om løsningen, og demonstrasjon av hvordan den fungerte i praksis. 

 

Test 
Løsningene er pr. i dag enda ikke satt i drift hos beboerne. Vurdering av om den enkelte 

bruker kan nyttiggjøre seg løsningen, vil gjøres fortløpende gjennom observasjoner gjort av 

personalet, og gjennom intervju/samtaler med pårørende etc. På bakgrunn av dette vil evt. 

korrigerende tiltak som måtte være nødvendig, så som endring og justering av 

brukergrensesnitt, bli gjennomført underveis. 

 

Det vil parallelt gjennomføres forskning på evt. effekt av løsningene beboerne tar i bruk. 

Ansvarlig for forskningen er Naku v/ Karl Elling Ellingsen. Prosjektet har store forhåpninger til 

at forskningen vil gi en meget god og grundig dokumentasjon på evt. effekt av løsningene 

som tas i bruk. Beskrivelse av forskningsmetodene som skal benyttes av NAKU er vedlagt. 

Gevinstfordeling 
Vi har identifisert fire grupperinger som kan oppnå gevinst:  
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Rullestol og bading på Blimsanden. Bilde illustrer:  “Jeg kan”, jeg har lyst som alle andre dersom, jeg 
får muligheter og det blir tilrettelagt for det. 

 

 

Verdi for bruker 

Mulighet for økt selvbestemmelse, gjennom å ha tilgjengelig tilrettelagt 

kommunikasjonsverktøy. Positive opplevelser gjennom mestring og opplevelse av kontroll og 

styring i eget liv. Dette kan gi økt mestringsferdigheter og selvbestemmelse.  

Opprettholde innlærte ikt ferdigheter og videreutvikle ferdighetene for å praktisk kunne 

nyttiggjøre dem  for kommunikasjon og opprettholde kontakt med nettverk (familie venner 

og personal). 

Oversikt, forutsigbarhet, trygghet og struktur som gir forutsigbarhet og medvirker til mindre 

stress, mer kontroll og bidrar til å takle vanskelige og uforutsette hendelser (psykisk helse)  

 

Verdi for personal 

Enklere å tilrettelegge for brukermedvirkning. Faglig oppdatering. Sikrere tjeneste innhold til 

bruker. En utviklingsorientert arbeidsplass i takt med tiden. 

 

Verdi for kommune 

Effektivisering i forhold til kvalitetssikring og egenkontroll. 

Effektivisering av administrative prosesser og arbeid i tjenesteutøvingen.  



7 
 

Positiv omdømme for kommunen. 

Forebygging av psykisk helse og utfordrende adferd, som igjen kan fører til høyere personal 

kostnader. 

Muligheter for laver personalbemanning, tilrettelagt ut fra brukers behov. (Over og under 

involvering av personal). 

 

Verdi for pårørende  

Enklere kommunikasjon med bruker, gjennom å bruke skriftlig kommunikasjon, bilder, og 

skype. Sikrere systemer rundt den enkelte bruker kan skape mer trygghet og forutsigbarhet 

for pårørende. Effektivisering av avtaler og kommunikasjonskanaler. 

 

Selvevaluering 
Teamet 

Teamet består av mennesker på forskjellig nivå; 

Prosjekteier er leder i virksomheten, og har et stort engasjement og nært forhold til 

prosjektet. Det samme gjelder teamleder. To miljøterapeuter er med og har god kjennskap 

til brukerne. Prosjektleder er ikke ansatt i boligene men fra administrasjonen  i 

virksomheten. Vi ser i ettertid at det har vært nyttig å ha med en “utenfra” i prosjektgruppa.  

Alle i teamet er engasjerte personer som gjennom tjenesteinnovasjon og bruk 

velferdsteknologi, ser muligheter for å skape bedre tjenester for mennesker med 

utviklingshemming.  

 

Forankring – god nok støtte? 

Vi opplever at prosjektet er godt forankret. Prosjektet har følgende forankringspunkter; 

VH Bo- og miljøtjenesten, pårørende og brukere, relevante interesseorganisasjoner som 

NFU, Ålesund kommune (administrativt), ALV Møre, sentrale myndigheter og Fylkesmannen 

i Møre og Romsdal. 

 

Viktige prosjektpartnere 

NAKU, SAF Invest AS/Farstad shipping, Abilia AS, Spesialistbedriften AS, Borgund borettslag, 

NFU Sula/Ålesund/Giske, NAV hjelpemiddelsentral. 
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Vi ser at prosjektet med fordel kunne vært bedre politisk forankret i Ålesund kommune. 

 

Prosessen – Hva har fungert godt, hva kunne vi gjort annerledes? 

Det har vært en god løsning for prosjektet at så mange i teamet er nær daglig drift og 

brukere. Også at virksomhetsleder har vært med i teamet har vært veldig positivt, det har 

gitt kort tjenestevei og korte prosesser for beslutninger.  

 

Prosjektleder ble av årsaker utenfor prosjektet, fraværende i nærmere 6 måneder. I denne 

perioden ble prosjektlederfunksjonen fordelt internt i teamet. I ettertid ser vi at dette burde 

vært løst ved å ansette ny midlertidig prosjektleder. Oppgavene ble for mange og for store til 

at fastsatte framdriftsplaner og tidskjemaer var mulig å holde. 

 

Læringsnettverket – nytteverdi 

 
Vi har hatt god lærings- og nytteverdi av deltagelsen på nettverkssamlingene i Molde. Også 

prosessene rundt hjemmeoppgavene vi har fått, og rapportskrivingen, har vært nyttige for 

oss ved at det har bidratt til å rydde i vår prosjektprosess. De andre deltagerne i nettverket 

har vi derimot ikke utnyttet potensialet i.  Dette skyldes i vesentlig grad oss selv, og at det 

var veldig stor sprik i prosjektinnhold og hvor i prosjektfasen de ulike deltagerne var i. 
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Team Ørsta – aktiv alderdom med velferdsteknologi 

 

 

Ørstafjorden forma som eit hjarte 

Føreord 

Ørsta kommune har sidan hausten 2014 hatt eit prosjekt med spelteknologi i 

dagtilbod/buavdeling. 

Spiren til dette prosjektet vart sådd då tilsette frå kommunen  deltok på 

Erfaringskonferansen til Velferdsteknologiprosjektet på Sunnmøre i Ålesund. Dei kom 

attende til arbeidsplassane sterkt motiverte for å lære meir.  

Ørsta kommune har lite erfaring med velferdsteknologi. Hovudformålet med prosjektet var 

difor å auke kommunen sin kompetanse innan innovasjonsarbeid. Ved deltaking i 

læringsnettverket og ved å prøve ut og implementere spelteknologi vil ein få auka innsikt i 

og kunnskap om innovasjonsarbeid og bruk av teknologi i pleie-og omsorgstenesta. 

Deltaking i læringsnettverket har vore svært lærerikt, og ein har lært mykje i høve 

prosessarbeid og bruk av modellar i innovasjonsarbeid. 
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Deltakarane i teamet har eit stort ønske om å halde fram arbeidet med innføring av 

velferdsteknologiske hjelpemiddel i pleie-og omsorgstenestene og det er no søkt om midlar 

til å vidareføre arbeidet med tanke på å bygge opp kompetanse kring bruk av GPS til 

heimebuande. 

 

 

Teamet 
Det lokale teamet består av tilsette frå 

heimebasert omsorg, institusjonstensta, 

fysioterapitenesta og 

kvardagsrehabiliteringsteamet. 

 

 

Hege Otterlei (sjukepleiar HBO Vartdal) 

Helene Andreassen (sjukepleiar HBO 

Sone Vest) 

Elsebeth Melle (einingsleiar 

Buavdelinga) 

Lillian Alice Sætre (ergoterapeut) 

Monica Gustavsen 

(ergoterapeut/teamleiar 

kvardagsrehabilitering) 

Sylvi Romestrand (rådgjevar seksjon 

omsorg og rehabilitering) 

Fire representantar frå det lokale 

teamet har delteke på 

nettverkssamlingane i Molde. 

 

Problemstilling 
Ørsta kommune har eit dagtilbod i same bygg som den største sjukeheimen, Ørstaheimen, i 

kommunen. I tillegg har dei andre institusjonane i kommunen tilbod om dagopphald for eit 

lite tal brukarar. I dagtilbodet får heimebuande eldre måltid, aktivitet og får treffe andre. 
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Aktivitetane som dei eldre kan vere med på er i hovudsak av kulturell eller sosial art, som 

underhaldning av ulike frivillige lag og grupper, avislesing, bingo,brettspel og enkle 

formingsaktivitetar. Fysisk aktivitet er gangtrening og enkle øvingar. 

For å møte utfordringane i eldreomsorga med fleire eldre, må det satsast på førebyggande 

tiltak for å fremme eigenmestring og helse hos eldre heimebuande. Eldre har høg risiko for 

fall, og det får ofte alvorlege følger med redusert livskvalitet og stort behov for hjelp. Fysisk 

aktivitet med trening av styrke og balanse kan halvere risikoen for fall. Passive eldre får 

tidlegare redusert fysisk og psykisk funksjon og har høgare risiko for å utvikle mellom anna 

demens og depresjon. 

Det er difor eit behov for å finne aktivitetar som stimulerer motoriske, fysiske og kognitive 

ferdigheiter. 

Eldre etterspør meir støtte til å kome ut og vere aktive. Ein av brukarane vi snakka med i 

brukarkartlegginga sa dette om å vere i dagtilbodet : ”……det er kjekt å vere der, men det 

kunne godt ha skjedd noko meir”. 

I tillegg til den allmenne kunnskapen om eldre sitt behov for fysisk aktivitet og trening for å 

halde ved like eigenmeistring og funksjonsevne og samtalar med brukarane om aktivitet, 

vart det gjennomført ei brukarkartlegging for å finne ut kva dei alt driv med av aktivitet, kva 

dei kunne tenke seg å gjere og kva dei visste om spelteknologi. 

Ved å nytte BLT-modellen (sirkulær innovasjonsmodell) og KS sin behovsdrevne 

innovasjonsmodell med 5 fundament, har deltakarane i teamet erfart at ein ofte går for ei 

løysing utan å ha kartlagt kva som er brukarane sitt verkelege behov. 

Brukarane sine behov er å ha det kjekt, trene balanse og styrke, oppretthalde kognitiv 

funksjon og oppleve meistring. 

 

Løysing 
”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”. (NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg”.) 

Spelteknologi kjem inn under gruppa kompensasjon-og velvereteknologi. Dette omfattar 

teknologi som kan vere til støtte ved redusert kognitiv eller fysisk funksjonsevne og teknologi 

som kan gjere kvardagsoppgåver lettare t.d styring av lys og varme. 

I NOU ”Innovasjon i omsorg” vert det vist til at ulike typar spel opprinneleg utvikla som 

familiespel har vist seg å vere godt eigna til aktivisering og eigentrening av personar med ulik 

grad av nedsett funksjonsevne. (Helsedirektoratet 2011). 
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Som eit velferdsteknologiprosjekt i Ørsta kommune, ønskte vi å starte opp med 

spelteknologi i dagtilbod/buavdeling med ei utvalgd gruppe brukarar for å utfordre dei til å 

vere fysisk aktive på ein annan måte en den tradisjonelle ”spaserturen”.  

Teamet har på fleire møter nytta dei fem fundamenta for å kome fram til korleis ein best skal 

organisere løysinga. Ein har hatt informasjonsmøte om prosjektet med einingsleiargruppa, 

seksjonsleiar og IT.  

Tilsette ved dagavdelinga/buavdelinga vil starte opp spel med X-boks med ei gruppe eldre, 

om lag 6 stykker i lokala til dagtilbodet. Fysioterapiassistent skal vere med i arbeidet som 

ressursperson. Dei tilsette skal få opplæring i bruk av utstyret og aktiviteten må inn i fast 

vekeplan/aktivitetsplan for dagtilbodet. 

Testing 
På grunn av knappe ressursar og intern omorganisering av dagtilbodet, har ein ikkje kome i 

gong med aktiviteten.  

Ein har gjennom brukarkartlegginga testa på papir brukarane sin kjennskap til spelteknologi 

og kartlagt motivasjon til å prøve ut denne aktiviteten som er ein viktig faktor for å lukkast. 

Ved å gå gjennom utarbeide rapport og evaluere den i møta, har ein og kunna testa løysinga. 

Modellen illustrerer på kva område ein ikkje har fundamentert godt nok eller kva tiltak som 

ikkje let seg gjennomføre slik ein hadde planlagt. 
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Gevinstrealisering 
Målet er at bruk av spelteknologi som aktivitet skal føre til auka fysisk og sosial aktivitet, gi 

kognitiv stimulans og førebygge balansevanskar og fall. 

Helsegevinsten for brukar vil vere vanskeleg å måle kvantiativt i dette prosjektet, men ein 

håper å oppnå auka kvalitet for brukar ved auka fysisk aktivitet, auka kognitiv stimulering, 

meistringskjensle og glede, og eit auka engasjement for aktivitet. For dei tilsette ønsker vi 

gjennom prosjektet få eit reiskap til aktivitet og samhandling for brukarane og eit endra syn 

på kva aktivitet for eldre kan vere. Eit sosialt samlingspunkt for brukarane kan frigjere 

ressursar til andre gjeremål. For organisasjonen vil ein gjennom prosjektet får 

kompetanseheving i innovasjons- og prosessarbeid og velferdsteknologi. Etter å ha fått 

erfaringar i dette prosjektet, vil ein ha grunnlag for å innføre spelteknologi i andre einingar i 

pleie-og omsorgstenestene og eon har eit håp om å betre Ørsta kommune sitt omdømme 

når det gjeld bruk av velferdsteknologi. 

Kostnader i samband med prosjektet er innkjøp av spelutstyr, samt lønnsutgifter og 

reiseutgifter for deltakarane i teamet og andre involverte tilsette. 

 

Evaluering 
Teamet har samarbeidd godt og det har vore nyttig med fleire faggrupper representert.  

Ein har opplevd støtte til deltaking i læringsnettverket og positive tilbakemeldingar i 

informasjonsmøte som har vore.  

Det er likevel utfordrande å finne tid til eit arbeid som det ikkje er avsett ressursar til. Ein ser 

at det skulle ha vore jobba meir med forankring både nedover og oppover. 

Det mest utfordrande i prosessen har vore å finne tid til den praktiske gjennomføringa, dels 

på grunn av knappe ressursar, men også på grunn av omorganiseringa av dagavdelinga som 

foregå parallelt. 

Å delta i læringsnettverket har vore eintydig positivt. Vi har lært mykje om prossessarbeid, 

fått kunnskap om arbeid med modellar og mykje kunnskap om arbeid med velferdsteknologi 

som vert gjort i andre kommuner i fylket. 

 

 

 

 

 


