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Læringsnettverk i tjenesteinnovasjon  
i Møre og Romsdal

Bakgrunn 
Utviklingssentrene i Møre og Romsdal har lang tradisjon for å drive læringsnettverk 
innen ulike tema som berører helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Siden 
2010 har det vært en satsing på å bygge kompetanse knytt til velferdsteknologi i 
Midt-Norge, og det har vært godt samarbeid i de tre midtnorske fylkene gjennom Det 
midtnorske velferdsteknologi nettverket. I 2015 ble det gjennomført læringsnettverk 
i velferdsteknologi i hele dette nettverket i regi av utviklingssentrene. Parallelt med 
utprøving av velferdsteknologi har man gjennom det nasjonale velferdsteknologi-
prosjektet Samveis jobbet med å utvikle en metodikk og et verktøy til hjelp for 
mellom annet å ta i bruk velferdsteknologi i kommunene. Det ferdige verktøyet heter 
Samveis veikart for tjenesteinnovasjon og ligger tilgjengelig på KS sine nettsider. 
Det er i denne metodikken man har hatt læringsnettverk i Møre og Romsdal i 2016. 
Denne rapporten er resultat av årets læringsnettverk, her deler kommunene som har 
deltatt i læringsnettverket sine resultater. 

Hva er et læringsnettverk? 
Læringsnettverk er en metode for kvalitetsforbedring med fokus på iverksetting av til-
tak 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 grunn-
lag for at deltakerne fortsetter på egen arbeidsplass etter at læringsnettverksperi-
oden 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 av-
hengig 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. 

Organisering av læringsnettverkene 
Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester fikk i 2015 forespørsel fra 
 Fylkesmannen i Møre og Romsdal om å gjennomføre læringsnettverk for kommunene 
i fylket. 

Alle kommunene fikk anledning til å søke om å delta i læringsnettverket på sen-
høsten 2015. Hver kommune ble anbefalt å stille med tverrfaglige team på 3–4 
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deltak ere. På Sunnmøre søkte 9 kommuner med til sammen 10 team. En kommune 
(Skodje) måtte dessverre trekke seg etter første samling. 
Fra Nordfylket startet 8 team på læringsnettverket, et måtte trekke seg og en kom-
mune har deltatt på samlingene som en kilde til læring, men uten prosessarbeid i 
eget team.  

De to Utviklingssentrene har organisert læringsnettverkene litt forskjellig, men likt 
for alle kommunene er at det er gjennomført 4 samlinger gjennom året og en felles 
 erfaringskonferanse. Begge læringsnettverkene har basert samlingene på metodikk 
fra Samveis veikart for tjenesteinnovasjon. Utviklingssenter for sykehjem i Kristian-
sund har gjennomført læringsnettverket i samarbeid med Høgskolen i Molde og 
Utviklingssenter for hjemmetjenester i Ålesund har gjennomført læringsnettverket i 
samarbeid med NTNU i Ålesund. 

Mål for læringsnettverket: 
Målet for læringsnettverket er, ved siden av å etablere kontakter på tvers av kom-
munegrenser, at deltakerne skal få prosess- og metodikk- kompetanse i kommunalt 
innovasjonsarbeid. 

I Kristiansund er det Inger-Lise Lervik (leder USH) og Trude Fløystad Eines (Høgskolen 
i Molde) som har lagt til rette for gjennomføring av læringsnettverket. KomUt kontakt 
for Møre og Romsdal, Atle Betten har deltatt på deler av samlingene som en ressurs-
person for digitale løsninger. Making Waves ved Agnete Enga som har stått for det 
faglige ansvaret i samarbeid med personell fra PA-consulting. 

I Ålesund er det Brit Steinnes Krøvel (leder UHT) og Helen Berg (NTNU/UHT) som har 
stått for gjennomføringen av læringsnettverket i samarbeid med ressurspersoner 
fra ALV-nettverket (Arena for Læring om Velferdsteknologi) Cecile Campbell og Tone 
Kirkhorn.

Utviklingssentrene i Møre og Romsdal ønsker å takke Fylkesmannen for oppdraget, 
våre samarbeidsaktører ved NTNU Ålesund, Høgskolen i Molde og IKT Orkide for sam-
arbeidet. 

Takk til alle teamene som har valgt å heve kompetanse på tjenesteinnovasjon i sine 
respektive kommuner ved å delta, og aktivt har delt erfaringskunnskap underveis. 

Vi ønsker alle lykke til videre med pågående og planlagte oppgaver!

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal
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Veiledere og team fra Nordmøre og Romsdal på første samling i Kristiansund.

Fra læringsnettverket på Sunnmøre. Det jobbes med tjenestereise.
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AVERØY KOMMUNE

Utbedring av korttidsavdeling

Teamet: 
Gunn Helen, Janne, Marte, Ann Kristin og Andreas.

Gunn Helen er utdannet sykepleier og jobber som avdelingskoordinator på korttids-

avdelingen ved Averøy sykehjem. Janne er utdannet hjelpepleier i rehabilitering og jobber 

ved korttidsavdelingen ved Averøy sykehjem. Marte er utdannet ergoterapeut og jobber 

som koordinator for habilitering og rehabilitering ved Tildelingsenheten. Ann  Kristin er 

utdannet ergoterapeut og er hjelpemiddelansvarlig i Averøy kommune. Andreas er utdan-

net fysioterapeut og jobber i Averøy kommune. 

Problemstilling: Hvordan tas nye brukere imot når de kommer til 
 rehabilitering/korttidsavdeling?
Vi har brukt trinnene i SAMVEIS for å identifisere behov og utfordringer i kommunen. Vi har 

intervjuet brukere som har hatt opphold på korttidsavdeling og deres pårørende. Vi har hatt 

spørreundersøkelse for ansatte ved korttidsavdelingen samt ergoterapeut og fysioterapeutene 

som har nær tilknytning til avdelingen. Vi har også sett på statistikk over antall opphold ved 

korttidsavdelingen i 2015. 

En fellesnevner for utgangspunktet vårt har vært dårlig kommunikasjon til brukerne av tjen-

estene våre, til pårørende og internt mellom enhetene. 

Løsning
Vi har analysert tilbakemeldingene fra brukerne og deres pårørende og sett på svarene fra de 

ansatte. Vi har og sett på de ulike samarbeidsformene som vi har. Vi har evaluert egne rutiner 

og sett på forbedring av disse. Arbeidsgruppen har hatt jevnlige møter og deltatt på nettverks-

samlinger. Første tiltak var midtrapport. Vi har utarbeidet innkomstsamtale-mal med forklarin-

ger og brosjyre for korttidsavdelingen. På bakgrunn av innkomstsamtalen skal det utarbeides ei 

tiltaksplan på Gerica. Tiltakene skal evalueres i en midtveisevaluering/pårørendemøte. Det er 

ønskelig å gjøre innkjøp av ADL-tavle som skal henge på vaktrommet som er en oversikt over 

mål og tiltak for rehabiliteringspasientene. 

Testing 
Vi har rukket å testet ett av våre tiltak. På korttidsavdelingen har det blitt innført midtrapport 

der pleierne på avdelingen og fysioterapeut går igjennom tiltakene på hver enkelt pasient. 

Tiltaket har ført til bedre kommunikasjon, samarbeid og forståelse for hverandres jobb og tiltak 

i rundt hver enkelt pasient. Midtrapporten har økt fokuset på rehabilitering av pasienten. 
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Gevinstrealisering
Tiltaket med midtrapporten har bedret samarbeidet mellom fysioterapeutene og de ansatte 

på korttidsavdelingen. De andre tiltakene vil bidra til å gjøre oppholdet for pasienten mer 

målrettet og forutsigbart. Målet er også at informasjonsflyten blir bedre og kvalitetssikring 

av dokumentasjon. Arbeidsgruppen skal ha informasjonsrunde om prosjektet til de andre en-

hetene innen pleie og omsorg. Målet er å komme i gang med tiltakene så snart alle involverte 

er informert. 

Selvevaluering
A)  Personene i gruppen er en tverrfaglig gruppe som jobber på de ulike nivåene i helse og 

omsorgssektoren. Alle har oppgaver knyttet til korttidsavdelingen og sammen ser de ulike 

utfordringene og ressursene som finnes. 

B)  Gruppen har hatt godkjenning fra enhetsleder på sykehjemmet som har oppfordret til 

 arbeidet. 

C)  Vi har hatt jevnlige møter. Ene medlemmet i arbeidsgruppen sluttet rett etter oppstart og 

det tok en stund før vi fant behovet for å hente inn et medlem til for å få en mer tverrfaglig 

sammensetning. 

D)  Læringsnettverket: Det har vært nyttig i forhold til bevisstgjøring av hvordan vi skulle ta tak 

i utfordringene. Uten læringsnettverket hadde vi ikke fulgt trinnene og hadde nok hoppet 

over mange av stegene i SAMVEIS. 
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FRÆNA KOMMUNE

Aktiv og ansvarlig i eget liv 
er visjonen for PROF-tjenesten (pleie, rehabilitering, omsorg og forebygging) i Fræna kom-

mune. Det er viktig for oss at innbyggerne i Fræna er i stand til å klare seg selv, og da må vi 

legge til rette for det.

Teamet består av tre ansatte fra hjemmetjenesten, it-sjef og enhetsleder. 

Hege Strand: Nestleder i hjemmetjenesten, engasjert i velferdsteknologi

Anja Tornes: Teamleder/sykepleier i hjemmetjenesten

Tone Bolli: Hjelpemiddelansvarlig/fagarbeider i hjemmetjenesten

Eystein Hjemaas Skjærpe: IT-sjef

Karianne Naas Vestavik: Enhetsleder i Hjemmebaserte tjenester

Problemstilling
«Trygg og sikker medikamenthåndtering utført av brukeren» har vært vårt mål. Vi hadde litt 

tankespinn rundt hvilke problemer vi har i dag og hvordan vi kan løse de. Vi landet på multi-

dosedispensere da vi allerede har utfordringer i hjemmetjenesten i forhold til og få delt ut rett 

medisin- til rett tid. 

Hvordan har dere arbeidet med å identifisere behov?
Vi har gjennomført intervju av flere innbyggere, og har funnet ut at enkelte innbyggere får en 

følelse av å miste sin selvstendighet når de blir avhengig av bistand fra hjemmetjenesten for 

medikamenthåndtering.

 

De vi intervjuet var:

• Eldre mann med ønske om å være selvstendig

• Eldre kvinne med sterkt nedsatt syn

• Ung mann som glemmer å ta medisinen

• Ung mann med Asperger syndrom

Spørsmålene vi stilte/skulle stille:

FØR:  • Hvordan oppstod behovet for helsetjenester?

  •  Fortell om hvordan kommunen kartla dine behov. Hvordan foregikk det? Hva ble du 

spurt om? Var det spørsmål som ikke ble stilt, som du savnet? Var pårørende med?

 • Søknadsskjema og prosess?
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UNDER:  •  Fortell om da du først begynte å ta tjenesten i bruk (installering av teknologi, opp-

læring, etablering av rutiner).

 • Har du hatt bruk for dem? Eks trygghetslalarm, positive/negative historier?.

ETTER:  • Hvordan har du opplevd tjenesten over tid?

 • Har det skjedd endringer?

Hvordan har dere arbeidet med å komme fram til løsninger? Prosess. 
Vi trodde vi hadde kommet frem til løsningen ganske tidlig, men det viste seg at noen av de vi 

hadde tiltenkt å prøve dette ut på, ikke egnet seg likevel.

Vi har hatt kontakt med ulike leverandører av elektroniske medisindispensere, og vi har lært 

mye om hvordan de forskjellige fungerer. Dette har gjort at vi nå har en formening om hva vi 

mener vil være det beste produktet for våre innbyggeres behov.

Hvordan har dere testet? 
Vi fikk aldri testet, men vi har vært i tett dialog med flere leverandører som leverer de produkt-

ene vi har vært ute etter. Dette arbeidet fortsetter etter læringsnettverket.

Hvordan vurderer dere utbyttet- nå eller kommende (gevinstfordeling)?
I og med at vi ikke har testet, kan vi heller ikke vurdere om vi har utbytte av det. Men vi ser 

helt klart at dette er noe vi skal ta i bruk så snart som mulig. Det kommende utbyttet vil være 

at innbyggerne blir mer selvstendige, og hjemmetjenesten vil få frigitt tid i de mest pressende 

tidene i døgnet.

Det vi har lært i denne prosessen, vil vi formidle videre til våre samarbeidsparter i hverdagen 

(lege, apotek, forvaltningskontor og øvrige ansatte i tjenesten). Ved god informasjon fra for 

eks empel lege og/eller apotek, kan innbyggere selv 

sørge for administrering av medisin. På den måten kan vi 

bidra til egenmestring for innbyggerne i kommunen, og 

utsette behov for tjenester.

Selvevaluering
A)  Teamet- rette personene? 

Ja, vi har de riktige personene. Vi ser nytten av å ha 

flere fra samme arbeidsplass, i tillegg til å ha med 

IT-sjef.

B)  Forankring – god nok støtte? 

Prosjektet er godt forankret.

C)   Prosessen – Hva har funger godt, hva kunne vi ha 

gjort annerledes?   

Vi burde ikke gått så tidlig på løsningen, men brukt 

lengre tid på å finne ut hva vi trenger, og hvorfor. 

Først etter den prosessen er det tid for å finne ut 

hvilke tiltak som bør iverksettes, og da sammen med 

innbyggerne.

D)  Læringsnettverket- nytteverdi? 

Vi har lært at det er nyttig å ta steg for steg 

Verktøy for igangsettelse av prosjekt.
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GISKE KOMMUNE

Meistring i kvardagen

Teamet består av:
Gunnhild Nordstrand, fysioterapeut, teamleiar fysio/ergo og kvardagsrehab.

Helen Gjerde, sjukepleiar og nestleiar Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt

Kjetil Aamelfot, vernepleiar og teamleiar Valderøy omsorgsdistrikt

Gry Kristin Fylling, vernepleiar

Vidar Dragsund, vernepleiestudent

Problemstilling
I prosessen med å identifisere behov, har me teke utgongspunkt i ein brukar. Første som vart 

gjort var ei idèmyldring, der ingenting var feil eller for stort. I byrjinga var det vanskeleg å få 

tak i dette med behovet, kven eig behovet, er det brukaren, personalet eller kommunen. Det 

vart satt fokus på at det er brukaren som eig behovet, kva er det som kan hjelpe han, kva kan 

gjere han sjølvstendig?

Vidare gjorde me ei gevinstrealisering, der me såg kva som måtte 

til for å få til meistringa i kvardagen/sjølvstediggjeringa. 

Til slutt prøvde me å lage ei tenestreise, dette viste seg å vere litt 

vanskelegare enn me trudde. Difor brukte me ein del tid på dette, 

men med hjelp etter samlinga, kom me fram til ei bra teneste-

reise.

Denne tenestereisa var presentert for brukaren sjølv, saman med 

verge. Han har litt dårleg høyrsel og kan lett misforstå, men han 

var positiv til det me hadde kome fram til. Vidare la me det fram 

til personalet, slik at dei fekk kome med synspunkt og følte dei var 

med på prosessen. 

På biletet er frå venstra: Vidar Dragsund, Helen Gjerde, Gry Kristin Fylling, 

 Gunnhild Nordstrand og Kjetil Aamelfot.

Kreativ prosess. (http://ideaswork.co/kreative-prosesser/
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For å vere heilt sikre på at brukaren skulle få med seg det som  hadde vore bestemt, før me 

innførte noko, tok me eit nytt møte, og der viste han tydleg misnøye med kva me hadde 

tenkt og innføre. Difor gjorde me om litt, og tok ei avgjerdsle på å innføre noko litt lettare for 

han, slik at han kan kjenne på meistring i det som skal inn og at han likevel får ei meistring i 

kvardagen.

Løysingar
For å kome fram til løysingar har me som tidlegare skrive, hatt to møter med brukaren og 

vergen, samt møte med personalet. 

Teamet hadde eit bilete av kva me tenkte kunne vere løysingar for brukaren, då me tok første 

møtet med han og vergen var han positiv til dette. Men sidan det er kjent at han ikkje alltid får 

med seg kva me snakkar om, so tok me eit møte til. Han hadde no fått tenkt seg om og fått 

litt meir forklaring på kva det dreia seg om, og han var no særs ueinig i det me tenkte som ei 

løysing. Difor såg me på ei anna løysing og som ikkje vil endre livet han i for stor grad, dette 

ville han gjerne prøve ut.

Testing
Det er berre delar av teamet som kjenner brukaren og som har hatt jobben med å ta møte med 

han og finne løysingane. Og i løpet av prosessen har eitt medlem skifta arbeidsplass fram til jul 

og eitt medlem har fått endra arbeidstider, samt er ute i praksis gjennom skulen fram til februar. 

Dette har gjort at innføringa let vente på seg, det har rett og slett ikkje vore tid til å få teste det 

ut. Men me ser at i løpet av vinteren vil me få teste ut den løysinga me har valt å gå for.

Utbytte
Sidan me ikkje har fått testa det ut enno, so vert vurderinga av utbytte litt hypotetisk. Men me 

trur at brukaren vil få ei betre oversikt over kvardagen sin, og kan klare seg mykje meir sjølv. 

Det vil verte mindre masing på at han skal hugse både det eine og det andre. Og so vil det føre 

til at han vil få færre personar å forhalde seg til i løpet av ein dag.

Sjølvevaluering
Teamet

Her kunne me nok hatt ei anna samansetjing. Særskild med tanke på problemstillinga og at 

me valde å ta utgongspunkt i personar med utviklingshemming. Skulle hatt fleire som jobba 

med brukaren, då hadde me kanskje ikkje hamna i den situasjonen me er i no, der me ikkje 

har fått testa det ut i praksis.

Forankring

Me har hatt god forankring, sidan dette er noko kommunen satsar på. 

Prosessen

Med tanke på at teamet var litt oppdelt i kommunen, fekk me ikkje like godt samarbeid rundt 

prosessen. Då det ikkje var naturleg at alle tok del i samtalane med brukaren sjølv. Hadde han 

kjent alle frå før, so hadde me nok kunne vore på møtet alle saman, men for å ikkje skremme 

han, valde me å ta møtet me som kjende han.

Samarbeidet har vore godt, alle har delteke og bidrege. Litt frustrasjon har det også vore, då 

me sleit litt med tenestereisa i byrjinga.

Nytteverdi

Me har hatt god nytte av læringsnettverket, med tanke på prosessen som må gjerast før ein 

gjennomfører ei løysing. Har også vore god nytte å få sett på dette med å finne behovet før 

ein finn løysingane.
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HARAM KOMMUNE

Team Haram – utprøving og innføring av velferdsteknologi i Haram 

Teamet: 
Viviann Maridal - Konstit. avd. leiar HBO Ytre (Prosjektleiar)

Johannes Strand - Seniorkonsulent IT

Leif Havnsund - Driftsoperatør 

Camilla Walderhaug Lundberg - Sjukepleiar HBO Indre

Lill Dragnes - Hjelpeplar og verneombud Vatne Sjukeheim

                    

  

Problemstilling
Haram kommune skal stimulere til å ta i bruk velferdsteknologi og gjennom det til auka eigen-

meistring og tryggheit for brukarar og pårørande.

Utgangspunktet for vårt arbeid var å finne en vei å gå  for implementering av velferdsteknologi i 

Haram Kommune. Vi forstod allereie på første nettverksamling at vi i prosjektgruppa hadde valgt 

eit for omfattande tema. Vi endte derfor opp med eit konkret prosjekt for utprøving av dørsensor.  

Prosessen:
• Teamet har hatt møter før samlingene ved NTNU 15.02, 04.04 og 02.05

• Tenestereisen og behovskartlegging i fokus 

Under denne prosessen opplevde vi at kommuna jobbar tungvindt med å få levert f.eks. hjelpe-

middel ut til brukar. Der fekk oss god innsikt i dei ulike prosessane som HBO  - Sjukeheim – IT og 

driftsoperatør utfører for at brukar skal få dei ulike tjenestene. 

Ut frå vår problemstilling valgte vi derfor å gjere om på denne og finne ei konkret problemstilling.

Ny problemstilling: Døralarm til brukar som kan gå ut på natta.

Pårørendemøte sammen med representant fra Utviklingssenter for heimetenester i Møre og 

Romsdal  - Behovskartlegging- Avklaring av behov til bruker.

Vi inviterte pårørande til samtale for å høyre korleis vi i samarbeid med pårørande kunne finne 

fram til ei løysing i forhold til at bruker gjekk ut på natta. Nattevandringa til brukar gjorde pårør-

ande veldig engsteleg og i samarbeid med pårørende kom vi fram til behovet/løysing. Vi som 

Fra venstre: Viviann Maridal, Johannes Strand, Cammilla Lundberg, Lill Dragnes og Leif Havnsund
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er ute hos brukar er veldig «løysningsorientert», men gløymer av og til eit viktig stikkord »Kva 

er behovet» ?. Det var eit veldig lærerikt møte der eigentleg mange behov meldte seg, men 

hoved problemet var at «far» kunne gå ut om natta. Vi blei enig om at vi skulle ta kontakt med 

leverandør som leverer tryggleiksalarmar til kommunen og be om hjelp.  Involvering av leveran-

dør eksisterende alarmsystem (Bravida) – Hvilke muligheiter finns og dei kunne levere dør-

alarm. Denne gongen vart vi enige om at alarmen skulle gå til  pårørande som bur i nabohuset. 

Dessverre så gjekk brukar bort før vi fekk testa ut denne alarmen.

Andre utprøvingar: Gps 2 posisjonerings prosjekt (vandre problem)

Har testa ut ein GPS  – Minst inngripen i denne brukers liv, denne bruker hadde endt på 

sjukeheim om ikkje. Her har det vore godt samarbeid med pårørande og ønska til brukarom å 

vere heime har stått i fokus. HBO –Vatne  Plasserte Gps på nøkkelknippe – SMS varsling går til 

1.  pårørende  og 2. HBO. Her er det eit forholdsvis stor geografisk  «sone» og brukar har stor 

bevegelses friheit.  Dette har dei til no god erfaring med. 

Vi prøvar no å vere fokusert på behov. 

Denne prosessen har ført til at GPS også har blitt prøvd på HOS –Haram Omsorgssenter. Her er 

GPS festa på rullator. Her blir det sendt SMS varsling når brukar forlet bygget.  

Her går alarmen først til pårørande, men omsorgssenteret blir varsla samtidig.

Sjølvevaluering
Kvar enkelt medlem i gruppa har bidratt, men problemstillinga gjorde det slik at det blei dei 

frå HBO og IT som kanskje har hatt den beste utbytta. Vi ser i ettertid at ein representant frå 

Tildelingskontoret skulle vore med. Dette på grunn av at dei er ute på vurderingsbesøk og kjem 

nærmast inn på behovet til pasienten.

Vi har hatt god forankring frå Rådmann og einingsleiar i dette prosjektet som har gjort slik at vi 

får satt av tid og aksept for arbeidet. 

For vår del har læringsnettverket gitt gode idear om korleis ein kan arbeide «smartare».

Vi hadde ei oppfatning av at nettverksamlinga skulle omhandle velferdsteknologi, men under-

vegs såg vi at dette handla like mykje om tjenestedeseign. Nytteverdien av dette opplever vi 

har vore stor, det gjer oss meir bevisst på korleis vi jobbar ute i kommunen.

Nytteverdi av dette har vore at vi har fått med oss brukarreisa og kartlagt prosessar, der vi ser 

at det vil verte behov for å gå gjennom dagens tjenestedesign for å gjere prosessane meir 

effektive fram i tid i saman med innføring av velferdsteknologi. 

Gevinstrealisering
Ut frå problemstillinga vår «nattevandring» vil gevinstrealiseringa vere at brukar får eit friare 

liv, HBO treng ikkje å gå inn for «å sjekke» på natta , og brukaren kan vere lenger heime. Dette 

gir ledige ressursar til andre brukarar.

Dei tekniske hjelpemidla er lett tilgjengeleg i dag, det som er mest utfordrande er kor fort 

klarar vi å innstalerer dei i heimen til brukaren.

Tjenesten er stadig i endring og det er viktig at vi klarer å endre oss i takt med utviklinga.

Vi ser at Haram Kommune har mykje å hente ved å snu på dei administrative sidene ved til-

deling av tjenester.

Vi meinar at det kan vere ein stor gevinst å plasser personar frå dei ulike tjenestene i eit miljø 

der det en kan vere lett tilgjengeleg for kvarandre. Då vil det vere kort vei til dei peronane som 

skal administrere og levere tjenestene til brukarane. Sjølv om dette kan vere ein økt kostnad 

med administrasjon, så kan ein kanskje tene på at det blir rask levering av hjelpemiddel ut i 

heimen, og dette igjen kan bidra til færre døgn på «korttid» på sjukeheim. Slik det er i dag, må 

kanksje brukar vere nokre ekstra døgn på sjukeheim i påvente av at heimen skal bli «klar».

Nytten med å vere med på nettverksamlinga er at vi har blitt meir bevisst på korleis vi bør 

gjere for å levere ei god, rask og sikker teneste til brukar, så gjenstår det å sjå om vi klarar å nå 

måla våre. 

– Team Haram
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HERØY KOMMUNE

Tryggleiksalarmar i Herøy kommune

Teamet
Vi er ein gjeng frå Herøy kom-

mune- Prosjektleiar er Tommy 

Dahl som arbeider som konsu-

lent i pleie og omsorgsadmin-

istrasjonen. Gunnar Roseth er 

driftsleiar for pleie og omsorg og 

buhab. avdelinga. Gry Dragsund-

Vike er avdelingsleiar ved avd A  

Myrvåg omsorgssenter og 

heimetenestene distrikt 3 og 

Ann-Helen Norbø avdelingsleiar 

Grøn avd Herøy omsorgssenter. 

  Problemstilling
Korleis har vi arbeidet med å identifisere behov? Beskriv prosessen.

Herøy kommune var tidlig ute med anskaffing av digitale tryggleiksalarmar. I 2011 begynte 

Herøy med å bytte ut dei analoge tryggleiksalarmane med digitale. Etter kvart som vi testa ut 

tryggleiksalarmane ser vi at det er enkelet områder som kan bli betre. 

Døme på dette er; 

- Einskilde brukarar har fått alarm som ikkje har behov for det.

- Nokre brukar alarm som service alarm.

- Nokre brukarar har alarm men har ikkje på seg knappen. 

- Nokre er redde for å forstyrre heimetenesta. 

- Vi har ingen rutinar for revurdering av tenesta.

- Vi har vanskar med å definere kven som skal ha alarmen. 

- Vi har ikkje standar prosedyrar for opplæring i bruk av alarm.

- Vi har kunn ein som har kompetanse på oppsett på alarmane. 

Desse punkta var bakteppe då meldte oss på læringsnettverket. Med fokus på tenesteinova-

sjon. Vi utarbeidet ei med tenestereise. Der vi starta med å beskrive ein brukar frå innlegging 

på sjukeheim til heimereise med tryggleiksalarm, der bruker falt utan at ho hadde på seg 

alarm bruk av alarm. Slik at vi lettare kunne definere problemstillingane våre.  

«Olga f. 40 hadde eit hjerneinfarkt for fire månader sidan. Ho hadde utfall venstre side. Balan-

sen har kome seg, men er fortsatt noko ustø. Kan ha problem med at venstre hand slepp litt 

taket på det ho held i handa. Er per tida innlagt på institusjon, men er venta heimreise snart.

Olga bur ilag med mannen sin, han er i fysisk god form. Per er mykje vekk om dagane, i form 

av frivilligheitsarbeid og hobby. 

Fra venstre Gunnar Roseth, Tommy Dahl og Gry Dragsund 

Vike.  Ann-Helen Norbø er ikke med på bildet.
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Ut i frå utfordingar og sjukdomsbilde ser ein 

at Olga oppfyller kriterier for tildeling av 

tryggleiksalarm.

Olga reiser heim, alarmen er installert og 

klar til bruk. Olga får ein kort innføring 

av bruk av alarm av dei som installerer 

alarmen. 

Olga er heime aleine, mann er bortreist. 

Olga skal en snartur på badet og «gløy-

mer» å ta på seg alarmknapp. Olga faller 

og klarer ikkje å reise seg opp, ikkje har ho 

tilgang på telefon i nærleiken, den ligger 

på kjøkkenet i andre enden av huset. Pga. 

nedsett kraft i arm klarer ho ikkje å krabbe 

seg til kjøkkenet. Ho blei liggande ei stund 

før ho fekk hjelp. Korleis unngå denne situasjonen?»

Dette var utgangspunktet før oppsett av tenestereisa der vi starta ut med gråpapir og lappar, til 

etter kvart eit digitalt oppsett. Som vist nedanfor. 

 

Korleis har de arbeida med å komme fram til løysningar? Prosess.
Ut frå problemstillingar kom vi fram til ulike løysningar som kunne vere med på å bidrege til 

svar eller forbetring av tenesta Tryggleiksala. Sjå nedanfor oppsett tabell;  

A: Utarbeide prosedyre og kriterier for tildeling av alarm

B: Utarbeide prosedyre for revurdering

C: Utarbeide retningslinjer for bruk av tryggleiksalarm

D: Utarbeide informasjonsmateriale/ brosjyre

G: Opplæring av back up personale

E: Sjekkliste for opplæring i bruk av tryggleiksalarm.

F: Laminerte inforskriv om tryggleiksalarm ute hos brukar

Korleis har de testa? 
Vi har per i dag ikkje komet så lang i prosessen at vi har fått testa løysningane, men har planer 

om å få det iverksett anno våren 2017.
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Korleis vurderer de utbyttet- nå eller kommande (Gevinstfordeling)
Slik vi ser dett i dag vil det ikkje har store økonomiske innverknader på drift, men gevinsten for 

brukarane kan være store, med tanke på at god opplæring kan forhindre eventuelle personskade. 

Sjølvevaluering
A. Teamet- rette personene?

Ja vi er dei rette personnene i dette prosjektet, men det var kanskje på feil tidspunkt ang både 

personlege orsakar og pga. mykje omskifting i organisasjonen, som har gitt nokre kapasitet 

problem.

 

B. Forankring – god nok støtte?

Forankringa har vore god heile vegen. 

C. Prosessen – Kva har funger godt, Kva anna kunne vi ha gjort? 

Teamet har arbeida godt saman i prosjektet, vi var einige om prosess og vidare forløp. Det vi 

kunne har gjort på ein anna måte var å prioritere arbeidet meir med klarare tidsperspektiv. 

Som hadde ført til at prosjektet kom i mål i rett tid. 

D. Læringsnettverket- nytteverdi? 

Vi i prosjektgruppa frå Herøy synest at det var interessant å lære om tenestrereise. Også måten 

å fokusere på i forhold til problemstillingar og løysning.  Det å utveksle erfaring var det litt lite 

rom for. Vi opplevde og at det var ingen som hadde same utfordingar som oss. Det vil seie at vi 

anna fokus en dei andre der vi hadde fokus på tildelingskriterier og praktisk organisering, mens 

dei andre hadde fokus på anskaffingar av alarmar osv. større prosjekt. 

– Mvh Tommy Dahl, Gunnar Roseth, 

Ann Helen Norbø og Gry Dragsund-Vike
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KRISTIANSUND KOMMUNE

Er Kristiansund kommune forberedt på å ta i bruk velferdsteknologi?»
Sist oppdatert: 02.12.2016

Mandat

Det opprinnelig mandat besto av:

1. �«Anvendelse�av�teknologi/�velferdsteknologi�knyttet�til�oppbyggingen�av�et�nytt�

�omsorgssenter�ved�Rokilde»

  

2. ��«Etablering�av�øvingsavdelingen�ved�Storhaugen�helsehus.��

Teknologiske�løsninger»����

Avgrensning

Gruppen har valgt å avgrense mandatet til punkt 1 for videre arbeid. Begrunnelsen for dette er 

at punkt 2 ivaretas gjennom Regionalt Responssenter i Orkidé prosjektet.

Prosjektnavn

Gjennom prosjektet har gruppen møtt på flere utfordringen, så mange at gruppen valgte å gi 

prosjektnavnet «Er�Kristiansund�kommune�forberedt�på�å�ta�i�bruk�velferdsteknologi?».

Prosjektgruppe – Samveisgruppen
Gruppen er tverrenhetlig og tverrfaglig sammensatt, noe som har vist seg verdifullt i 

arbeidet.

Navn  Enhet

Bill Tomelthy Sykehjem fagleder

Sylvi Kristensen Tildeling og koordinering, kvalitetsrådgiver og EPJ systemeier

Elisabeth Sjåvik Fysio/ergo fagleder

Reidun Nogva Hjemmetjenesten fagleder

Hans Arvid Johansen Sektoransvarlig IKT Helse
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Problemstillinger 
Prosesser

Gruppen startet med å utrede mandatet. Gjennom Samveis prosessen avdekket vi at Kristiansund 

kommune har store utfordringer. Det ble raskt klart for oss at det var nødvendig å stille spørsmål 

til om Kristiansund kommune i det hele tatt var klar for å implementere velferdsteknologi.

Identifisering av behov - tjenestereiser

Gruppen har fulgt Samveis metodikk fase 1 og 2, og har gjennomført intervju med brukere, 

brukerrepresentanter, ansatte og ledere, samt gjennomgått tilgjengelige offentlige veiledere, 

anbefalinger og rapporter. Med bakgrunn i disse intervjuene, og den erfaringen gruppen har, 

ble det etter hvert avdekket et stort utfordringsbilde med konkrete behov.

Utfordringsbilde (problem / behov)

• Styrke tillitten mellom innbyggerne og kommunen.

• Vertskommune for felles responssenter for velferdsteknologi i regionen. 

• Oppretting av en velferdsteknologisk test og øvingslabb. 

• Bygging av omsorgsboliger og omsorgssenter med utstrakt bruk av velferdsteknologi.

• Manglende helse-IKT plan og overordnet strategi for innføring av velferdsteknologi.

• Tilby helsetjenester for framtidens brukere, i alder 0 til 100 år. 

•  Nødvendig kompetanse og personell for å håndtere nåsituasjonen og nært forestående 

økning i antall eldre.

•  Utnyttelsesgrad av tilpasset velferdsteknologi vil kunne erstatte visse oppgaver, men ikke alle 

(grensen mellom fag og teknologi).
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• Velferdsteknologiske løsninger må tilpasses individuelle behov.

 o  Krever kompetanse til de som skal tildele tjenester og de som skal håndtere tekno-

logien i praksis

• Fragmenterte alarm og varslingsanlegg:

 o Sykehjem og helsehus har et system (Ascom)

 o Heldøgnsomsorgsboliger har eget system (TREX, Ascom og Caverion)

 o Hjemmeboende har eget system (trygghetsalarm og elektroniske dørlås)

 o Hjemmetjenestene anvender egne klienter (nettbrett) for tilgang til EPJ

 o Henvendelse om behov og saksgangen er ulik for alle disse systemene

 o Mangler integrasjoner og muligheter for dette mellom fagsystem

 o  Denne situasjonen er ikke unik for Kristiansund kommune og må tas hensyn til ifbm. 

felles responssenter

•  Mange offentlige veiledere/ rapporter rundt samme tema med ulik vinkling. Det gjør det 

vanskelig å skaffe seg en total oversikt.  En rapport kan vise til store gevinster ved å ta i bruk 

bestemt utstyr. En annen rapport kan vise til flere tekniske risikofaktorer ved nettopp dette ut-

styret. Den tredje rapporten kan vise til at utstyret kun er egnet for en bestemt brukergruppe.  

•  De endringene som Kristiansund kommunen står ovenfor i dag og i de kommende årene, vil 

kreve økt kompetanse og ressurser på teknologisiden. Det er behov for mange forskjellige 

ressurser, f.eks. ikt, ingeniører, teknikere, prosjektledere  m.m. 

Når det gjelder IKT vil behovet for ressurser være gjennomgående for hele IT spekteret, og 

spesielt innenfor helse IT. Nye løsninger og teknologier vil også kreve økt kompetanse.

Problembeskrivelse
På bakgrunn av utfordringsbildet har kommunen flere store utfordringer:

1.  Manglende strategisk IKT Helse plan ift. velferdsteknologi og manglende plan for imple-

mentering av velferdsteknologi

2.  Strategisk kompetanseplan mangler implementering av velferdsteknologi. 

Kommunen mangler derfor også egen plan/program for implementering.

3.  Manglende strategi for kommunikasjon med innbyggerne som skaper trygghet om at 

 Kristiansund kommune også i fremtiden vil levere gode helse- og omsorgstjenester. 

4.  Fremtidens valg av tekniske løsninger/program må ikke bidra til flere fragmenterte 

systemer. Det må velges fleksible løsninger/program med store muligheter for gjenbruk og 

integrasjon mot de systemene kommunen allerede har.

5.  Valg av utstyr som dekker individuelle behov, med lav teknisk risiko og ønsket gevinst, vil 

kreve spesialkompetanse hos saksbehandlere og medlemmer i inntaksråd.

 

6.  Nye løsninger og teknologier, samt kontroll på system og utstyr, vil kreve IT kompetanse og 

ressurser.     

Hvordan har dere arbeidet med å komme fram til løsninger? 
Gjennom intervju har vi kartlagt og ivaretatt behovene sett  fra perspektivet til brukere, ansatte 

og ledelse. 

Gjennom offentlig dokumentasjon har vi funnet støtte og påfyll til egen erfaringskompetanse. 

Prosessarbeidet har ført oss til teksten i overskriften for prosjektet, og gitt en forståelse av 

viktigheten av å ha en solid grunnmur på plass, før man implementerer ytterligere og mer av-

ansert velferdsteknologi. Gruppen har brukt mye tid på å forstå og å sette seg inn i situasjonen 

og utgangspunktet til ansatte, brukere og ledelse. Dette er helt nødvendig for å kunne forstå 

utfordringene med å innføre velferdsteknologi.
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Bilde 3 beskriver funn hos ansatte og bilde 4 beskriver lederperspektivet
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Testing
Gruppen har gitt råd om en velferdsteknologisk løsning ved nye Rokilde omsorgssenter til 

prosjektgruppen. Prosjektet er fortsatt på planstadiet og gruppen har derfor ingen mulighet for 

å gjennomføre tester. 

Kristiansund kommune har 30 års erfaring med alarmmottak, samt utprøving av både analoge 

og digitale alarmer med flere sensorer. Kommunen har også lang erfaring med sykesignal-

anlegg i sykehjem med sensorvarsling. Denne erfaringen har vi tatt inn i vårt prosjektet.

Gevinstfordeling

Gruppa har i sin helhet valgt å støtte seg til gevinstrealiseringsrapporten (IS-2416). Men som 

ledd i læring av Samveis-metodikken, har vi fylt inn deler av metodikken i skjemaet.  

 

Foreløpig rapport/konklusjon
Gruppens råd om valg av teknologi i prosjektet nye Rokilde, vil gi kommunen et fremtidsrettet 

omsorgssenter med fleksible tjenesteleveranser.

Gruppens råd er basert på de 3 perspektivene bruker, ansatte og ledelse. 

Brukerperspektivet: 

Teknologi skal understøtte brukernes ønske om å få bo hjemme lengst mulig, og med størst 

mulig grad av egenmestring. Vi har erfart gjennom intervjuer med eldre mennesker at de har 

et ønske om en trygg hverdag i eget hjem. De er lite opptatt av overvåkning, så lenge tekno-

logien gir en opplevelse av trygghet. 

Ansatte:

Ansatte skal ved hjelp av teknologi kunne ha kontroll på brukernes situasjon, og kunne re-

spondere med bistand og hjelp ved behov, og kunne få beslutningstøtte når det er nødvendig. 

Systemet er basert på ekstern kontroll og testing.

Ledelsen:  

Kommunen vil få et fremtidsrettet bygg med stor fleksibilitet. Bygget skal kunne omgjøres til 

annen driftsform, uten særlig ombygging og kostnader.  De tekniske løsningene skal kunne 

gjenskapes i evt. andre bygg. Aller helst ønsker ledelsen et ensartet trygghetsalarmsystem for 

alle, uansett bosted.  Dette mener vi er et realistisk mål med vårt forslag til løsning.
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Selvevaluering
Team

Det var viktig for teamet å ha en tverrfaglig sammensetning, og at medlemmene kom fra 

forskjellige enheter. Dette har vist seg å være nyttig for å kunne tilnærme seg utfordringene på 

en systematisk måte. Vi anbefaler at gruppen opprettholdes for å bistå med råd og veiledning i 

den videre implementeringen av velferdsteknologi i Kristiansund kommune, herunder bruk av 

Samveis som metodikk i tjenestedesign.

Forankring

Gruppen har fått arbeide selvstendig og med god støtte fra ledelsen. 

Prosessen

En utfordring er at kommunen har mange parallelle prosesser og prosjekter gående samtidig. 

Det er til tider meget vanskelig å ha en fullstendig oversikt over alle prosessene. Samveis er en 

omfattende metodikk, og det har vært krevende å plukke ut de elementene vi har hatt bruk for 

i vårt arbeid. Gruppen har derfor sett det nødvendig å forenkle prosesser og framgangs måter 

hvor dette har vært mulig. Gruppen har valgt å underbygge egen kompetanse eksiterende 

offentlige rapporter og erfaringer.

Nytteverdi

Det å lære å jobbe systematisk med tjenestedesign har gitt oss en større verktøykasse. Sam-

tidig har det vært en utfordring å velge de riktige verktøyene fra Samveis. Det har vært en 

utfordring for gruppen å begrense seg til Samveismetodikken. I denne sammenhengen har 

samlingene med råd og veiledning fra designerne, vært viktig og utviklende for gruppen. Vi 

ser klart at implementering av velferdsteknologiske løsninger krever en organisasjonsendring i 

kommunen, og at dette må tilnærmes på en systematisk måte. Samveismetodikken har hjulpet 

oss med å få en bedre forståelse for dette.
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RAUMA KOMMUNE 

Hvordan benytte Samveis som 
metodisk hjelpemiddel ved innføring av ny teknologi i tjenestene

Teamet
Sofie Gyldenås Olsen Ergoterapeut Hjemmetjeneste og institusjon

Stig Malones Avdelingsleder Forvaltning bygg/utbygging

Vincent Bakker Sjukepleier Institusjon

Julianne Hovde Sjukepleier Hjemmetjeneste

Berit Frøyshov Helsefagarbeider Institusjon (BPA)

May Grethe Gridset Systemansvarlig Profil,

 demenskontakt Stab HO og hjemmetjeneste

Gro Berild Fagsjef/prosjektleder Stab helse og omsorg (HO)

Det har vært en målsetting å sette sammen et team som innehar ulik kompetanse, 

representerer ulike fagområder og avdelinger i tjenesten, og som har ulik funksjon og 

innfallsvinkler til innføring av ny teknologi.

Problemstilling

Vår problemstilling ble (etter en del fram og tilbake – og flere bearbeidelser):

«Hvordan�kan�teknologi�bidra�til�å�sikre�trygg�legemiddelhåndtering�for�personer�som�får�

hjelp�av�hjemmetjenesten�til�å�håndtere�medisiner?»

Problemstillingen ble utviklet og ferdigstilt etter brainstorming i gruppa – i løpet av de to første 

samlingene/mellomperioden - og med utgangspunkt i opplevde utfordringer i tjenesten. 

Problemstillingen var dermed litt tilfeldig valgt, og var ikke basert på en konklusjon ut fra 

en utforsking av de mest aktuelle utfordringer.  Vi har ikke benyttet eksemplene på analyse-

verktøy som beskrevet i Veikartet (SWOT, tjenestereiser og fiskebeinsdiagram) for å kunne 

 konkludere med at en løsning for akkurat denne utfordringen er det som vil gi størst  gevinst 

for tjenestene. 

Arbeidsgruppa har dermed benyttet problemstillingen (som absolutt oppleves utfordrende for 

tjenestene og de aktuelle brukere), som en øvelse i bruk av Samveis veikart.
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Hvordan har dere arbeidet med å komme fram til løsninger? Prosess. 
Arbeidet i læringsnettverket har i hovedsak hatt fokus på å skaffe dybdeinnsikt i den aktuelle 

problemstillingen gjennom bruk av statistikk, intervjuer, interessent- og gevinstkartlegginger. 

Vi har innhentet statistikk over brukere som kan være aktuelle for utprøving av elektronisk 

medisindispenser, og identifisert noen aktuelle bruker som har medisinhåndtering som sin 

eneste tjeneste, og der det gjennom intervju har framkommet at elektronisk hjelpemiddel 

(velferdsteknologi) kan være egnet til å erstatte dagens tjeneste. 

Vi har deretter, med utgangspunkt i løsningen identifisert interessenter og gevinster gjennom 

bruk av hjelpemidlene i Veikartet. Vi har så langt ikke fått fullført dette arbeidet.

I læringsnettverket har vi snarere hatt ei løsning som vi ønsker å finne en begrunnelse for, enn 

å ha kommet fram til ei løsning på bakgrunn av gjennomførte analyser. 

Hvordan har dere testet? 
Prosjektet har ikke kommet så langt at det er gjennomført testing av løsning for medisinhånd-

tering. Det er besluttet å prøve ut elektroniske medisindispensere på noen aktuelle brukere 

av hjemmetjenester, og resultatene fra behovs- og interessentanalyser, gevinstkartlegging og 

forankringsarbeid vil legges til grunn for videre utprøving.  Arbeidet fra læringsnettverket vil 

bli lagt fram for den aktuelle avdelingen (hjemmetjenestene) for testing, med det formål å gi 

ledere og ansatte et innblikk i omfanget av innføring av velferdsteknologiske løsninger, og å 

vise at dette i like stor grad handler om  tjenesteutvikling og omstilling, som om teknologi.

Hvordan vurderer dere utbyttet- nå eller kommende (Gevinstfordeling)
Arbeidsgruppa  har gjennom læringsnettverket fått innsikt/kompetanse i bruk av Samveis som 

et aktuelt redskap i prioritering og planlegging av områder for tjenesteutvikling, og i arbeidet 

med å ta i bruk ny teknologi. 

Kommunen er inne i en omfattende tjenesteomstilling, og der målsettingen er at teknologi 

skal kunne bidra til å understøtte tjenestene og gi gevinster båder for brukere, ansatte og kom-

munen. Det er ønskelig at innføring av ny teknologi skal begrunnes i bevisste prioriteringer, 

og være forankret i behovsanalyser og gevinstvurderinger. I dette arbeidet ser vi at Samveis 

veikart kan være et nyttig hjelpemiddel.

Selvevaluering
A. Teamet- rette personene?

En tverrfaglig sammensetning av teamet, med deltakere fra ulike enheter og tjenesteområder 

har vært nyttig.

B. Forankring – god nok støtte?

Arbeidet, dvs. hovedbegrunnelsen for å øke kompetanse på planlegging ut fra behov og 

gevinst analyser har vært godt forankret oppover i organisasjonen. Tjenesteomstilling med bi-

drag fra ny teknologi er forankret både hos rådmannen og i ulike politiske vedtak. Det er også 

avsatt økonomiske midler til dette arbeidet.

Med unntak av avsetting av personellressurser har arbeidet i for liten grad vært forankret  i 

ledelsen og blant de ansatte i de ulike tjenester og avdelinger.  

C. Prosessen – Hva har funger godt, hva kunne vi ha gjort annerledes?

I ettertid ser vi at det FØR oppstart i læringsnettverket burde ha vært gjennomført et arbeid 

for å skape en felles forståelse for kommunens utfordringsbilde. Prosjektet/problemstillingen 

burde ha vært mer gjennomarbeidet, og hatt utgangspunkt i ei tydeligere målsetting. 
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Vi ser at vi har fått mange «smakebiter» på Veikartet, men har brukt mye tid og krefter på å 

forstå sammenhenger og når det er aktuelt å ta i bruk ulike redskaper. 

Som følge av gruppas egen usikkerhet har vi heller ikke klart å formidle/forankre arbeidet godt 

nok i tjenestene.

 

D. Læringsnettverket- nytteverdi?

Arbeidsgruppa har hatt nytte av å få kjennskap til Samveis Veikart. Vi er blitt litt sikrere på 

bruken og de ulike trinn i prosessen, og viktigheten av å «gå nye runder» når vi er usikre på 

hvor vi er i prosessen.

Vi erfarer imidlertid at veikartet er komplisert, og at det kreves god innsikt om de ulike proses-

ser og redskap for at det skal være et nyttig hjelpemiddel.

Det tok lang tid før vi forstod sammenhengen i de ulike faser, og i hvilke faser de ulike redskap 

kunne være nyttige. Fortsatt har vi utfordringer med å finne riktig verktøy til riktig oppgave. 

Alt i alt mener vi å ha økt kompetanse for å arbeide med prosesser i egen kommune. 
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SANDE KOMMUNE

Prosjekt «Øya»

Team Sande
Inger Lise Storegjerde:  

Inger Lise jobbar som sjukepleiar på sjukeheimen i Sande kommune. Ho har jobba som 

sjukepleiar i full stilling i over 30 år. I jobben sin er ho opptatt av at de eldre får dei 

tilboda dei er vande med frå heimen, og at dei bør aktiviserast meir i kvardagen. Ho såg 

på seg sjølv som lite driven innafor velferdsteknologi, og ynskjer i utgangspunktet meir 

lærdom. I løpet av kurset har ho vorte engasjert og flink til å sjå behovet pasientane har 

og har fått betre forståing av bruken av velferdsteknologien. 

Elisabeth Nupen: 

Elisabeth jobbar som sjukepleiar i heimetenesta i Sande kommune. Ho har jobba som 

sjukepleiar i 10 år, både innan kommunen og i nabokommunen. Ho har tidlegare vært 

systembrukar for elektronisk pasientjournalsystem, og tek for tida  vidareutdanning innan 

leiing. Ho er oppteken av å  bruke moderne velferdsteknologi, og ser moglegheitene 

pasientane og andre kan ha av denne teknologien. 

Silje Keiseraas:

Silje jobbar som vernepleiar i bu- og habiliteringstenesta i Sande kommune. Ho har jobba 

som vernepleiar i 4 år, og har vore pleiemedarbeidar på same plass sidan 2007. Ho er 

tilsett i fagteam for personar med utviklingshemming, og er ansvarlige for den faglege 

oppfølginga av desse pasientane. Ho har jobba med ulike velferdsteknologisk utstyr 

ettersom pasientane har ulike behov for dette i kvardagane sine.       

 Fra venstre Silje Keiseraas, Inger Lise Storegjerde og Elisabeth Nupen. 

Sande kommune: 

utanfor allfarveg- 

heldigvis!
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Arbeid med problemstilling
Vi har sett på behovet for aktivitetar for ulike pasientgrupper og heimebuande i kommunen. 

Vi fann ut det var behov for eit tilbod som dekka fleire enn berre dei som har fått vedtak om 

tenestar frå kommunen. Mange eldre satt heime i eigen bustad og hadde ikkje noko meinings-

fylt å fylle dagane med. 

Da vi starte prosjektet var det lite aktivitetstilbod spesielt blant dei eldre i kommunen. Det var 

eit trimtilbod folkehelsekoordinatoren (ein kommunal fysioterapeut) drifta. I tillegg ser vi at 

den lokale butikken har eit hjørne med sal av kaffi og noko å bite i, som ein del av dei eldre 

nyttar seg av. Det kommunalt drifta dagtilbodet på Sandetun brukte lokala til ein avdeling som 

dagsenter. Dette gjorde at det var liten plass med få og til dels einsidige aktivitetar. Mange 

hadde vedtak, men det vart lite nytta. 

I vårt prosjekt nytta vi ulike metodar for å undersøkje behovet dei ulike brukargruppene hadde 

for aktivitet og aktivisering i kvardagen. Vi sendte ut spørjeskjema, brukte ulike intervju og 

gjorde ein utredning av kommunale tilbod på tidspunktet prosjektet starta. Vi kartla kva slags 

velferdsteknologisk utstyr dei brukte per i dag, kva slags aktivitetar/tilbod dei nytta og kva dei 

sakna av tilbod i nærområdet.

Ein av konklusjonane var at dei eldre opplevde at kommunen ikkje bidrog til eit variert akti-

vitetstilbod. Ein anna konklusjon viste seg å vere at dei eldre heimebuande i større grad enn 

tidlegare nyttar nyare teknologi og er vande med å bruke desse. 

På starten av prosjektet hadde Sandetun sjukeheim lite utbygd trådlaust nett og der var 

kabel-tv med 6 kanalar. Ein del av deltakarane vi nytta i prosjektet etterlyste større tilgang til 

dette, og dei ynskte tilgang til sosiale mediar (Skype, FB, etc).

Med bakgrunn i eit kommunestyrevedtak vart aktivitets- og dagtilbodet i Gurskøydelen av 

kommunen samla i dei nye lokala i Sandetun omsorgssenter og på Utsikta.  Aktivitetstilbodet 

på Sandetun omsorgssenter har fått namnet «Øya». 

Opning vert måndag 3.oktober. Det skal vere eit lavterskel tilbod med fokus på sosialt felles-

skap, fysisk aktivitet, kulturtilbod og samarbeid med frivillige. 

Det er tenkt faste aktivitetar på dagtid og etter kvart også litt faste aktivitetar på ettermiddag 

og kveldstid. Ein er i dialog med kjøkkenet for å sjå på moglegheita for enkel matservering og 

at ein kan kjøpe seg middag.

Kommunen består også av fleire mindre øyer der private aktørar driver dagtilbod for eldre. Des-

se to dagtilboda, som held til på Kvamsøy og Sandsøy, verte ikkje omtalt i denne rapporten. Li-

kevel er det greitt å nemne at innbyggarane på øyane kan nytte tilboda prosjektet vårt omtalar.

Vegen til løysning
Vi har vore med på læringsnettverket sine samlingar i Ålesund. Under prosjektarbeidet har vi sam-

last med jamne mellomrom og utarbeida planar for prosjektet og førebudd oss på neste samling.  

Vi har gjort intervju med tilsette, brukarar og andre innbyggarar i kommunen. Vi har også hatt 

møter  med dei ansvarlige for det framtidige dagtilbodet, og fått i oppgåve å innhente infor-

masjon og tilbod om velferdsteknologisk utstyr dei kan nytte på tilbodet. 

Vi har også lagt fram prosjektet for leiarane  i helsesektoren i  kommunen. Undervegs har vi 

fått tilbakemeldingar frå ulike hald, og dermed fått nye idear og sett nye behov.

Test av prosjektet
Vi har lagt fram ideane våre for dei rette instansane i kommunen.

Vi har blitt inkludert i den nyoppretta aktivitetsgruppa i kommunen (einingsleiar for bu- og 

habilitering, den ansvarlige for dagens aktivitetstilbod, ein tilsett frå rus og psykiatri teamet, 

ein tilsett frå bu- og habilitering).
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Vi har diskutert ideane våre med dei og prioritert korleis arbeidet vidare skal gjerast. Det inne-

bar å bruke nokre av  ideane, men å velje vekk andre til vi ser korleis dagtilbodet vert nytta 

når det kjem i bruk. Vi har og endra målsetning. Frå starten tenkte vi at allbruksrommet skulle 

være ein fysisk utfoldande arena. Denne målsettinga har endra seg frå fysisk aktivitet til akti-

visering gjennom underhaldning og sosialt samvær. Sidan opning verte i oktober har vi fortsatt 

ikkje fått testa ut korleis prosjektet vårt vil fungere i praksis. 

Gevinstfordeling
Gevinsten for brukarane kan vere eit meir allsidig aktivitetstilbod til fleire alders- og pasient-

grupper. Det er betre tilgjenge i dagens lokale, og transport av pasientar frå dei ulike avdel-

ingane er enklare enn tidlegare. 

Bruk av «Øya» kan gi heimetenesta færre tilsyn sidan brukarane nyttar dagsenter i staden. 

Dersom ein reknar u frå at eit besøk frå heimetenesta kostar 450,- vil det gje ein gevinst på ca. 

3600 kroner i månaden. Det er enklare å  transportere pasientar dit frå sjukeheim og omsorgs-

bustader sidan alt ligg i same bygningsmasse. 

Kommunen har fått gevinst i forhold til meir positiv omtale då aktivitetane famnar fleire. Ein 

har også fått fleire plassar til brukara på dagtilbod enn tidlegare. Tilbod til sjukeheimen vert 

betre, og ein har skapa ein felles arena i bygningen. Kommunen har også målsetting om at 

den einskilde skal få oppleve å mestre eige liv lengst mogleg. Dagtilbodet kan gi ein meir 

innhaldsrik kvardag, noko vi veit gir ei betre livskvalitet. Kommunen har også i sin helse- og 

omsorgsplan 2014- 2017 hatt fokus på at tenestetilboda skal vere heilskaplege og ta utgangs-

punkt i den enkelte sitt behov. Vår visjon er at dagtilbodet skal dekke dette behovet. 

Samfunnet kan nytte  «Øya» gjennom å delta på ulike arrangement, og slepp å reise lengre avstan-

dar for dette.  Dei kan også nytte kafeen og kjøpe seg enkle måltid. Dei finn også informasjon om 

aktivitetane på Sande sine heimesider og elles på informasjonskjermane på huset. Lokale institusjo-

nar, til dels barnehage og skule, kan vitje dagtilbodet å underhalde for fleire pasientgrupper der. 

Kva har blitt realisert? 
Bu- og rehabilitering har fått MEMO planere, men ikkje fått tatt dei i bruk grunna tekniske 

utfordringar (nettverk).

Gruppa for aktivitetstilbodet i kommunen samarbeider tverrfagleg for å utnytte dei ressursane 

som finst innan kommunen. 

«Øya»

Øya heiter det nye aktivitets- og dagtilbodet i kommuna. Namnet Øya vart valt for at det ikkje 

skal assosierast til noko spesifikk aktivitet eller gruppe. Mange av dei eldre er ikkje så inter-

esserte i å skulle aktiviserast med mange forskjellige ting, men dei treng å oppleve at det 

skjer ting rundt dei. Opplegget på Øya bygger derfor på det sosiale og moglegheita til å verte 

underhaldt av andre, eller delta i enkle tilrettelagde aktivitetar.

Utstyret vi har skaffa: 

Prosjektor og lerret.

xBox one m/kinect sensor.

Lydsystem – trådlause høgtalarar.

Netflix og Spotify. 

Infoskjermar til hovudinngangar og daglegstover – her vert det informert om dagens aktivi-

tetar, bilde frå tidlegare aktivitetar, kalender og klokke, månadens kunstutstilling, vekas 

underhaldning etc..

Nytt møblement til ca. 100 personar.

Lyse og store lokaler. 

Denne artisten sier noe om 

litt av aktivitetene på dag-

tilbodet..
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Andre målsetningar: 

Munnlege avtalar med lokale aktørar i forhold til opptak og streaming av ulike arrangement.

Faste kinodagar og ulike konsertar, både lokale og nasjonale. 

Lokale lag og organisasjonar kjem og underheld/held møte.

Lokal byggherre har laga til kunstvegg for oppheng av utstillingar. 

Avtaler med lokale kunstnarar. 

Tapetvegg ved hovudinngang med utsikt frå lokal fjelltopp. 

Sjølvevaluering
Vi har sett at gruppa frå vår kommune var for liten. Vi har vore tre personar som alle har stilling 

som tjenesteutøvera, og ikkje i leiargrupper. Dette har ført til at vi har fått liten støtte frå høg-

are hald i kommuna i starten. Vi hadde jobba med prosjektet i ni månader før vi la fram pro-

sjektet for leiargruppa. Då var det allereie lage til ei gruppe som jobba med nytt dagsenter. Det 

kan ha ført til mykje parallell jobbing med dei same ideane utan at vi har blitt satt saman for 

idemyldring tidlegare. I tillegg fekk vi, etter presentasjonen, ei frist for å levere inn ein oversikt 

over velferdsteknologisk utstyr som kunne kome dagsenteret til gode. Oversikta innebar bud-

sjett for velferdsteknologi for både dagsenter og resten av kommuna for 2016–2017. Fristane 

var til dels korte på få veker. Vi trur også at dersom gruppene som jobba med dagtilbodet 

hadde samlast, kunne vi fått en betre prosess for løysning av prosjektet. 

Vi hadde også utfordringar med IT. Kommunal IT konsulent var gått ut i svangerskapspermisjon, 

og den nye hadde akkurat starta og brukte lang tid for å sette seg inn i systemet. Det er også 

store språkproblem som gjorde arbeidet ekstra vanskelig. Problemstillingar vi kom med vart 

misforstått og det gjekk lang tid før løysingar kom. IT vart invitert med på prosjektet, men 

takka nei kvar gong. Det virka som prosjektet vårt vart nedprioritert. I kommunen vår er det 

ein tilsett innan IT. I forhold til at vi var ein liten gruppe, så vi at det vart utfordringar seinare i 

prosjektet.

Ein av medlemmane går vidareutdanning og har problem med å stille på presentasjonar/sam-

lingar. Det er også avsett liten tid frå leiarane for å jobbe med prosjektet. Vi  har brukt mykje 

fritid. 

Vi er einige om at nytteverdien av prosjektet har vore liten. Frå vår side satt vi lite krav til 

innhaldet i nettverka. Vi førebudde oss til kvar samling og innsåg fyrst når vi kom at vi allereie 

hadde gjort det  vi skulle arbeide med den dagen. Vi meiner også at prosjektet var forvirrande 

i starten. Vi brukte lang tid på å kome i gang og avklare eit behov. I dag ser vi at det var nytte 

i å arbeide på denne måten, men det kjentes langdrygt i starten. Vi hadde heller ikkje sett føre 

oss at samlingane fortsette utover hausten 2016. Vi ser også at det kunne vært positivt med 

innovative og offentlege anskaffingar parallelt med dette læringsnettverket. 
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SURNADAL KOMMUNE

Korleis kan digitale tilsyn styrke kvaliteten på nattenestene?

Teamet
•  Einingsleiar i Heimeteneste og 

 rehabilitering Margrethe Svinvik 

•  Einingsleiar i Bu og aktivitetstenesta 

Solveig Glærum

•  Konstituert einingsleiar ved Sjuke-

heimen Jenny Nordheim

•  Buleiar i Bu og aktivitetstenesta 

Bjørn Stortiset

•  Fagutviklingssjukepleiar ved Sjuke-

heimen Ingunn Mikkelsen

Problemstilling. Hvordan har dere arbeidet med å identifisere behov? Be-
skriv prosessen.
Tenester på natt – kan vi organisere/samarbeide på ein annan måte for å gje betre tenester? 

- Korleis kan digitale tilsyn styrke kvaliteten på nattenestene?

-  Gjennom Samveis skal vi utvikle løysingar som kan gi varige endringar i måten å samarbeide 

på og korleis vi nyttar kompetansen i nattenestene.  Gjennom implementering av teknolog-

iske hjelpemiddel ønskjer vi å oppnå desse målbilda; 

- kvalitetsutvikling, 

- betre oppgåve-/rollefordeling, 

- aktiv brukarmedverknad 

- betre ressursbruk. 

-  Dette er ei målsetting som er vid og kan gjelde heile pleie- og omsorgstenesta. Difor har vi 

vurdert ei konkret teknologisk løysing; digitalt nattilsyn, og kva for effektar den kan tenkjast å 

ha dersom vi vel å implementere ho. Effektane vi beskriv vil vere i høve til målbilda ovanfor.

- Problemformulering
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-  Korleis vil digitalt nattilsyn påvirke nattenestene i pleie- og omsorgseiningane i Surnadal 

kommune?

- kva blir effekten på kvalitet, oppgåve/rollefordeling, brukaroppleving og ressursbruk?

Hvordan har dere arbeidet med å komme fram til løsninger? Prosess. 
Prosjektgruppa består av tre einingsleiarar, ein mellomleiar og ein fagutviklingssjukepleiar. Vi 

har økonomiansvar, fagansvar og personalansvar for den største sektoren i kommunen med 

tanke på budsjett og årsverk. Gruppa med mellomleiarrepresentant og fagutviklingskompe-

tanse nyttar dette prosjektet som ein arena for å finne felles løysingar på felles utfordringar.

I samband med utviklinga innan velferdsteknologi ønskjer vi å sjå på korleis vi organiserer 

og utfører natt-tenestene innan pleie- og omsorg. Er det mulegheiter for å gjere forbetringar 

i tenesta ved hjelp av teknologiske løysingar? Kan det vere aktuelt å samarbeide på tvers av 

einingane? 

Hvordan har dere testet? 
Vi har orientert ved personalmøter om arbeidet i prosjektet for å førebu personalet på mulege 

endringar. Vi har også spela inn tankane våre i budsjettprosessen, og i arbeidet med å digital-

isere alarmar i kommunen frå neste år. Kommunestyret har fått orientering om mulegheitene 

ved digitale nattilsyn.

Hvordan vurderer dere utbyttet- nå eller kommende (Gevinstfordeling)
Det er avsett midlar til implentering av digitale alarmar i 2017-budsjettet. Rådmannen foreslår 

innsparingar i budsjettet som følge av dette prosjektet allereie frå juli-17. Prosjektgruppa har 

gitt tilbakemelding på at dette er ei svært ambisiøs målsetting, men samtidig vil det bli tilført 

ressursar til å innføre dei løysingane vi har drøfta i dette prosjektet.

Selvevaluering
A. Teamet- rette personene?

Dei rette personane har vore med i prosjektet så langt. Forankringa i leiing og kontakt mot 

rådmannsnivå har vore ein fordel. Bakdelen er at det ikkje har vore sett av ressursar til pro-

sjektleiing. Utanom møta og samlingane har det ikkje vore ei prioritert oppgåve å vidareutvikle 

prosjektet da deltakarane har fulle timeplanar utanom prosjektet.

B. Forankring – god nok støtte?

Ja, deltakarane har prioritert å møtast, og vi ser effektane av å ha arena for diskusjon ar kring 

felles utfordringar. Forventningane frå rådmannsnivå har kanskje vore for høge til kva denne 

gruppa kan få til innafor denne prosjektperioden, men vi har etablert ei omforent haldning til 

mulege effektar av digitale tilsyn på natt.

C. Prosessen – Hva har funger godt, hva kunne vi ha gjort annerledes?

Kunne avsett ressursar til ein sekretær/prosjektleiarfunksjon, men dette kan vere lurt å gjere i 

den vidare oppfølginga av prosjektet.

D. Læringsnettverket- nytteverdi?

Vi hadde vel bestemt oss for å jobbe med dette temaet før vi vart ein del av nettverket. Vi fekk 

ikkje med oss første samling, og har vel streva litt med å tilpasse samveismetodikken til vårt 

prosjekt. Likevel har læringsnettverket ført til framdrift i prosjektet ved at vi har måtte prioritert 

å møtast.
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SYKKYLVEN KOMMUNE

«Digitalt nattilsyn»

Teamet 
Solfrid H. Utgård, einingsleiar heimetenestene Sykkylven kommune

Vidar Strøm, leiar IKT Sykkylven kommune

Wenche Oldeide, einingsleiar Sykkylven bu og aktivitetssenter

Åshild Kristoffersen, prosjektleiar «omsorg i framtida»

Problemstilling
Sykkylven bu og aktivitetssenter hadde eit akutt behov for oppgradering/ innkjøp av nytt 

pasientvarslingsanlegg, då dette var gammalt og utdatert(analogt). Ein såg og behov for at 

det i framtida vert brukt lik teknologi i Heimetenestene og på Sykkylven bu og aktivitetssenter 

(BUAS), samt at ein må gå over til meir digitale løysingar for at det skal vere framtidsretta. 

«Omsorg i framtida» er namnet på eit stort prosjekt i Sykkylven kommune, som skal ta føre seg 

korleis Sykkylven kommune skal handtere utfordringane i framtida på ein god måte. Prosjektet 

er delt inn i tema/arbeidsområde der velferdsteknologi er eit av dei. Samtidig vert det arbeidd 

med kvardagsrehabilitering, kompetansemobilisering, korleis Sykkylven kommune tilbyr 

tenest ene sine  og leiarstruktur i prosjektet.  Prosjektet skal gi grunnlag for å utvikle morgon-

dagens omsorgstilbod i Sykkylven kommune. 

Fra venstre: Wenche, Solfrid, Vidar og Åshild
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Då tilbodet om læringsnettverk frå ALV Møre og Romsdal kom, vurderte ein dette som noko 

som muleg kunne hjelpe oss på vegen vidare. Vi var nysgjerrig på kva læringsnettverk i 

 tenestedesign og velferdsteknologi kunne gi oss av ny kunnskap. 

Vårt behov som i første omgang var nytt digitalt varslingssystem, var for stort og omfattande 

til at vi klarte å ta det som problemstilling i læringsnettverket. Vi valte derfor å sjå på teneste-

reise der fysisk nattilsyn i heimetenestene blei erstatta med digitalt nattilsyn

Prosessen - løysing
Prosessen med å kome fram til løysingar har vore gjennom nettverket og  fleire arbeidsmøter 

der teamet har møttes og arbeidd med ulike oppgåver gitt i nettverket. Gjennom nettverksam-

lingane fekk teamet innføring i metode/prosess ( Samveis). med å kartlegge behov hos bruk-

aren for å finne rett løysing. Utgangspunktet var søknad om  tryggleiksalarm frå pårørande, der 

ein mann hadde falt. Ved at ein tok ein detaljert gjennomgang av kva som skjer frå ein mottek 

søknad, ulike involverte partar ein møter, flaskehalsar ein møter av ulik slag, fekk ein opp eit 

bilde av ei komplisert prosess. Ved tenestreisa kom ein fram til ei løysing der digitalt nattilsyn 

kunne vere løysinga ut frå brukaren sitt behov. 

Gjennom ALV møre og Romsdal fekk Sykkylven kommune høve til å vere med i eit pilotprosjekt 

i samarbeid med Alfred Næsset, for å teste ut digitalt varslingsanlegg ved BUAS, samt digitale 

tryggleiksalarmar i heimetenestene. Dette er eit pågåande prosjekt, der ein også har fått støtte 

frå Innovasjon Norge.

Nokre av medlemmane i teamet har også delteke i læringsnettverk for innovative offentlege 

anskaffelsar

Test 
Ein har ikkje  kome så langt i prosessen at det har vore mogleg å teste ut eit digitalt natt- til-

syn, da kommunen ikkje har tatt i bruk noko digitalt enda. Teamet kalla inn ein pårørande til 

eit av møta, og la fram tenestreisa ein hadde kome fram til. Ein diskuterte vidare framtida og 

bruk av ulik teknologi, og kva tankar han hadde som pårørande i høve dette. Han uttrykte at 

han var positiv til velferdsteknologi generelt.

Utbytte- gevinstfordeling
Gevinsten av digitale natt-tilsyn vil truleg vise seg på fleire område.

•  Bruker får betre søvnkvalitet, då han slepp å bli unødig vekt om natta. Det gir betre «dag-

kvalitet» som kan føre til auka mestring, tryggleik, rett respons, betre kvalitet

•  Tjenesteutøver – mindre ressursbruk, mindre belastning, redusere sjukefråver, kan gi betre 

kvalitet på tenesta, tidsbruken er retta mot faktiske behov

• Kommunen – betre ressursutnytting, spare kostnader knytt til bruk av bil, driftskostnader

• Samfunnet- redusere falltendens, brudd, innlegging på sjukehus, personellressursar

• Nytter ressursen til faktisk behov.

• Ein har fått ein anna metode å tenke tenestereise på.

Sjølvevaluering
-team, dei rette personane?

Einingsleiarane har vore viktige med si kompetanse på kva behova er i dag og kva dei vil bli 

i framtida, IKT leiar bidreg med sin kompetanse på teknologi sida. Samspel mellom desse 

fagpersonane har vore viktig. Særs viktig for framtida er IKT sin kompetanse, samt at IKT har 

fått innsikt i pleie- og omsorg som teneste, og dei behova og utfordringane ein har behov for 

å løyse, mellom anna med hjelp av velferdsteknologi. IKT ser at han har ei viktig rolle i dette 

arbeidet framover. IKT er også sterk bidragsytar i læringsnettverket på innovative offentlege 

anskaffelsar.
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- Forankring- god nok støtte?

Prosjektet er forankra i kommuneleiinga og det er gjort vedtak i kommunestyret på avsette 

midlar.

- Prosessen, kva har fungert godt, kva kunne vi gjort annleis?

Grunna hardt arbeidspress på leiarane utanom prosjektet, har det vore vanskeleg å få avsett 

tid. Ein har jobba godt i dei møta ein har klart å halde. Ein har opplevd at ein har famla litt og 

brukt litt tid på å forstå prosessen som læringsnettverket har lagt til grunn. Ein har innimellom 

vore frustrert. Vi måtte bruke litt tid kvar for oss til å sette oss inn i «Samveis», for å skjøne 

kvar ein var på dei ulike fanene. Det vanskelegaste er å definere gevinstrealiseringa.

Det som har fungert godt er kompetansen til einingsleiarane saman med IKT kompetansen. 

Kanskje kunne ein tenkje enda breiare kompetansesamansetting i gruppa ved eit anna høve. 

Etter kvart som tida har gått, utvekslingane ein har hatt med andre kommunar, og ulike utfor-

dringar som dukker opp, tenker ein at også bygg og økonomi er viktige partar i vidare arbeid 

for velferdsteknologi i framtida.

- Læringsnettverket- nytteverdi?

Ein har lært at det er viktig å først analysere «kva er behovet». Det er ofte lett å gå rett på 

løys inga. Vi har lært ein ny arbeidsmetode. Skulle hatt betre kapasitet til å møtast meir som 

team mellom samlingane og før nettverksamlingane, for å forberede oss meir, og ha meir 

kunnskap før læringsnettverket. Det hadde gitt oss meir utbyte. Det har gitt oss mykje kunn-

skap og nytte å møte andre i læringsnettverket. 

Som kommune har vi totalt sett hatt stort utbytte av å vere del av ALV- Møre og Romsdal, og 

læringsnettverka, da vi også har deltatt i innovative offentlege anskaffelsar. Vi har lært mykje 

og hadde ikkje klart denne prosessen åleine.
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TINGVOLL KOMMUNE
Innføring av E-lås i Tingvoll kommune

Teamet har bestått av 
Heidi Øverås – ergoterapeut

Bjarne Dyrlie – avdelingsleder for hjemmetjenesten Indre sone

Synnøve Naalsund – avdelingsleder for hjemmetjenesten Ytre sone

Gunn Anita Kvisvik –  virksomhetsleder folkehelse og kultur (deltatt i første del av prosjektet)

Jorid H. Kamsvåg – virksomhetsleder for behandling, rehabilitering og  

habiliteringstjenestene

Problemstilling – beskrivelse av prosess:
Vårt utgangspunkt for å delta i læringsnettverket, var ønsket om og behovet for hjelp/drahjelp 

i forbindelse med de endringene som ville komme innen helse- og omsorg, dvs:

• Organisasjonsendringer

• Innføring av velferdsteknologi/trygghetsteknologi

• Iverksettelse av hverdagsrehabilitering. 

• Økt kvalitetskrav innen dokumentasjon

For å møte dette var utgangspunktet vårt å etablere to team fra Tingvoll – begge med hoved 

overskrift: Hvordan skape endringskompetanse i den enkelte avdeling. Det ene teamet skulle 

ta for seg innføring av hverdagsrehabilitering, mens det andre teamet skulle se på dokument-

ering og rutiner for det.

Av ulike årsaker ble det kun 1 team fra Tingvoll.

På første samling ble vi imidlertid utfordret mht valg av tema, der vi etterhvert så at dette ville 

bli for vidt og for lite konkret i forh til prosjektet her. Med god problematisering og coaching 

endte vi med problemstillingen: Innføring av E-lås for brukere av hjemmetjenesten.
Vi gleder oss til en nytt nøk-

kelsystem.
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I prosessen har vi testet ut våre antakelser/spørsmål både til brukere, pårørende og ansatte, 

der vi har hatt intervju med alle berørte (pasient, pårørende og ansatte). Tilbakemeldingene 

her har stort sett vært positive, men vi har også fått noen skeptiske «blikk» på enkelte sider 

ved det å få installert E-lås – viktige innspill til vår videre jobbing med prosjektet.

Likeledes har vi orientert om prosjektet både til ansatte via personalmøter, rådmann og politisk 

ledelse, samtidig som at kostnadene er lagt inn i budsjett for 2017.

Det som etter hvert ble tydelig gjennom prosessen, var vi her ikke kunne få iverksatt tiltaket som 

først tenkt. Dette pga at kommunen deltar gjennom IKT Orkide i en felles anbudsrunde på «trygg-

hetspakker» - der E-lås skal være en del av denne. Imidlertid har vi fått lagt planprosessen ferdig, 

slik at det kan være klart for iverksetting så snart IKT-Orkide er ferdig med anbudsprosessen.

Hva vil nytteverdien være – gevinsten av å innføre E-lås?
Vi har vurdert gevinsten eller omkostningene for alle berørte parter utifra tilbakemeldingene 

fra intervju samt egne vurderinger:

For pasient/bruker:

• Raskere responstid ved at ansatte slipper å dra inn på kontoret for å hente nøkler

• Trygghet for at nøkler ikke kommer på avveie

• Trygghet for at kun ansatte kan komme inn

For pårørende:

• Raskere responstid ved at ansatte slipper å dra inn på kontoret for å hente nøkler

• Trygghet for at nøkler ikke kommer på avveie

• Trygghet for at kun ansatte kan komme inn

For ansatte:

• Kan komme raskere fram til bruker idet en slipper å dra innom kontoret for å hente nøkler.

• Mindre stress idet en slipper å tenke på nøkler 

• Kan lettere ta over hverandres besøk -> raskere responstid for pasient

• Enklere hverdag

Selvevaluering
A. Teamet- har de rette personene deltatt?

Ja – i h.h.t. tema/problemstilling så har det vært riktig – eneste kan være at den problemstil-

ling som ble valgt ikke har vært relevant nok for leder av folkehelse og kultur – men proses-

sen/bruken av hjelpemiddel og metode kan brukes uavhengig av problemstilling

B. Forankring – god nok støtte?

Ja – forankret både politisk og administrativt – samt at ansatte er orientert gjennom møter/

personalmøter. Ligger både i ny helse- og omsorgsplan som er ute til høring og i budsjett

C. Prosessen – Hva har funger godt, hva kunne vi ha gjort annerledes?

Vår prioritering mellom samlingene kunne vært bedre. Imidlertid har vi jobbet godt når vi har 

vært samlet – hatt en progresjon og fremdrift.

Vanskelig å samle alle gruppemedlemmene – kan også ha med at utgangspunktet var at vi 

skulle delta med to team som gjensidig skulle støtte og hjelpe hverandre.

D. Læringsnettverket- nytteverdi?

Har fått god innføring i metodikk/metode – som vi kan bruke i mange ulike sammenheng  

større fokus og forståelse på hvor viktig en planprosess er.

I forhold til prosjektet hadde vi nok gått i den del «feller» dersom vi ikke hadde deltatt.

Vi har ikke hatt kontakt med andre deltakende kommuner utenom samlingene, men vi har tatt 

kontakt med andre kommuner i forb med tema.
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ULSTEIN KOMMUNE

Digitalt tilsyn i Ulstein kommune

Ulstein er ein kystkommune med om lag 8500 innbyggarar. Ulstein er lita i utstrekning, kom-

munesenteret er Ulsteinvik med ei dryg mil til utkantane.

Teamet
Til læringsnettverk for tjenestedesign og velferdsteknologi vart det sett ned ei tverrfagleg 

gruppe sett saman av Marit Botnen (kommunalsjef helse og omsorg), Solgunn Høyvik 

Moltubakk (Omsorg), Gunn Sætre (Soneleiar omsorg), Tor Halvar Botnen (IT-leiar) og 

Rune Urke (dagleg leiar Ulstein eigedomsselskap KF) utsendt. 

Problemstilling
Vi ser ei stadig auke i auke i  arbeidsoppgåver i omsorgsetaten. Vi ynskjer å ta i bruk meir vel-

ferdsteknologi for gi brukarane våre betre og tryggare tenester og samstundes kunne utnytte 

ressursane våre betre.  

Det er utfordringar knytt til brukarane sitt behov for varsling. Brukarane har behov for å tilkalle 

hjelp også når dei ikkje er i stand til å varsle sjølve. Vi har køyrt intervju med brukar for å 

identifisere behova sett frå deira ståsted. Personalet har også vorte involvert og kome med 

tilbakemeldingar slik at vi skal ha eit best mogeleg grunnlag for å identifisere kva behovet 

knytt til varsling er. 

Ut frå dette ynskjer vi å  sjå på velferdsteknologiske løysingar for digitalt tilsyn i sjukeheim og/ 

eller i omsorgsbustad. Vi har sett eksemplar på vellykka prosjekt med digitalt tilsyn og ynskjer 

å gjere eigne erfaringar for å sjå om dette kan vere med på å effektivisere og utvikle måten vi 

arbeidar på.
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Vegen mot målet
Frå levekårsplanen til Ulstein kommune:

«Morgendagens omsorgsteneste skal legge til rette for at brukarane i større grad vert ein 

ressurs i eige liv, og for at innbyggjarane i lokalsamfunnet mobiliserer på nye måtar og vert 

ressursar for kvarandre.  Målet er at velferdsteknologi vert ein ressurs for brukarane slik at 

dei får betre mulegheiter til å meistre kvardagen og for at ressursane hos ideelle og frivillige 

organ isasjonar vert vidareutvikla og tekne i bruk på nye måtar.»

Gjennom læringsnettverk for tenestedesign og velferdsteknologi fekk vi lære ei ny metode 

for å sette brukaren sine behov i fokus og komme fram til nye og betre løysingar i lag. Denne 

metoden har lært oss å sette fokus på behovet framfor løysing og på den måten få auka 

 kompetanse til å gjere rette val og bli betre bestillerar. 

Vegen vidare
Vi tenkjer å teste ut room mate  og/ eller kamera på ei demensavdeling og / eller ein om-

sorgsbustad for yngre funksjonshemma og sjå om dette kan hjelpe oss i ein del situasjonar der 

dagens sengealarmar ikkje er tilstrekkeleg eller det rette hjelpemiddelet. 

Vi ynskjer å starte med ei kartlegging av kor ofte brukarane vert unødig forstyrra om natta 

grunna tilsyn frå personalet og kor ofte personalet finn brukarar på golvet eller vandrande på 

rommet sitt utan å vere i stand til å varsle. Deretter ynskjer vi å gjere ei tilsvarande kartlegging 

etter installering av hjelpemiddela. 

Utfordringar: endring av hjelpebehov til brukar undervegs i prosjektet.

 Lovverk vedr. tvang/etiske utfordringar.

 Økonomi

Gevinstfordeling
Målet er å innføre velferdsteknologi gjennom brukarmedverknad slik at helsepersonell vert 

varsla når brukar treng hjelp og på den måten føre til  betre livskvalitet for brukar. Ein vil og 

kunne effektivisere tidsbruken til helsepersonell.

Sjølvevaluering
Gruppa har vore tverrfagleg samansett og vi meiner at vi har alle relevante fagfelt represen-

tert, dette har vore ein stor styrke.

 Innføring av velferdsteknologiske løysingar er godt forankra og ynskt både politisk og admin-

istrativt i Ulstein kommune. 

Vi ser at velferdsteknologi gir oss mange mogelegheiter og det har vore ei utfordring å klare 

å snevre inn prosjektet til noko som er realiserbart å arbeide vidare med. Tenestedesign  og 

brukarreisa som metode har hjelpt oss til å ha fokus på brukarens behov og ikkje ta snarvegen 

til løysinga. Metoden er svært grundig og dette kan vi nytte seinare i ulike prosjekt.

Det har og vore nyttig å vere med i læringsnettverket for å høyre om og lære av andre kom-

munar. 
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ØRSTA KOMMUNE
Team Ørsta – Trygg heime

Teamet
Teamet  som har delteke i på samlingane i 

læringsnettverket har bestått av fire med-

lemmar, ergoterapeut Lillian Sætre, IT-kon-

sulent Sverre Osdal, einingsleiar drift-og 

vedlikehald Odd-Robert Støylen og rådgjevar 

omsorg og rehabilitering Sylvi Romestrand. 

I tillegg har Helene Andreassen, sjukepleiar 

og einingsleiar Sigrun Halkjelsvik i heime-

basert omsorg delteke i det lokale arbeidet.

Ørsta kommune er med 10.700 innbyggarar den 4. største kommunen i Møre og Romsdal. 

Kommunen er ei landkommune på 804 km², og har seks mindre bygdelag i tillegg til Ørsta 

sentrum. Ørsta kommune har til liks med resten av landet vekst i dei eldste aldersgruppene i 

befolkninga, og saman med utfordringar knytta til geografi og rekruttering av fagkompetanse 

har vi behov for å finne nye og gode løysingar for å sikre gode pleie-og omsorgstenester til 

innbyggarane i kommunen.

Behovskartlegging
Heimetenestene i Ørsta bruker mykje tid på tilsyn og reisetid i samband med desse tilsyna. Det 

er heller ikkje alle sonene i heimetenestene som har nattevakt.  Det vert og satsa på utbyg-

ging av omsorgsbustadar og bufellesskap som omsorgstilbod.

Det er  politisk vedteke  som mål for pleie –og omsorgstenestene at flest mogleg skal få bu 

heime så lenge dei ønskjer det, og ei forutsetning for å lukkast med dette er at brukarane våre 

og deira pårørande opplever tryggleik der dei bur.

Teamet har jobba med ei fiktiv, men kjent brukarreise for ein brukar som bur heime i ei sone 

som ikkje har nattevakt  og som pr i dag har den tenesta vi kan tilby, tradisjonell tryggleiksa-
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larm. Pårørande bur langt unna og føler at dette byrjar å bli utrygt.Denne tryggleiksalarmen 

er det pr i dag Røde Kors som driftar for Ørsta kommune, medan 110-sentralen i Ålesund er 

mottakssentral for alarmane som vert vidare slusa tilbake til kommunen. 

Vi jobba lenge med brukarreisa og hadde fleire møter. Vi  inviterte tildelingskontoret, HBO i to 

soner, Røde Kors  og tildelingskontoret til eit møte der vi presenterte brukarreisa for dei. Dette 

var særleg nyttig når det gjaldt «frontstage – backstage». 

Tilsette i HBO gjennomførte ei mindre brukarundersøking med nokre enkle spørsmål knytta til 

velferdsteknologi.  

Gjennom arbeidet med tenestereisa kom vi fram til at brukaren sine behov for tryggleik ikkje 

vert dekt gjennom den tryggleiksalarmen ho har. Det er behov for alarm som kan varsle 

uavhengig av at brukar sjølv løyser den ut (passiv alarm).  Det er og behov for ein måte å 

gjennomføre tilsyn på utan å faktisk måtte rykke ut frå sentrumssonene som har nattevakt. 

Løysing
Etter tredje samling i læringsnettverket hadde vi skissert fleire alternativ til løysing. Desse 

løysingane hadde arbeidstittel «Alarmsentral/servicesentral», «Klare sjølv» og «Sosialisering». 

Teamet landa på ei løysing der brukar har alarmmatte  i seng som varslar når brukar forlet 

senga lenger enn  det som er programmert som vanleg. 

Arbeidet med den nye, ideelle  tenestereisa tok tid, arbeidsverktyet er tidkrevjande og før 

 ferien kom vi ikkje lenger enn til å skissere arbeidsprosessane som må til før tenesta vert inn-

ført. Sjukepleiar i HBO starta med å snakke med og finne brukarar i HBO som kunne tenke seg 

å vere med på å teste denne løysinga.

Etter sommaren vart det meldt ei problemstilling frå ein einingsleiar i kommunen der pårør-

ande var interessert i å prøve ut GPS for sitt familiemedlem. Det var svært fristande å nytte 

denne sjansen , og  etter eit møte i teamet vart vi samde om å gjennomføre brukarkartlegging 

og teste ut dette alternativet til varsling/sporing.

Temaet fekk no ein svært god pådrivar i denne einingsleiaren. Det vart gjennomført brukar-

kartlegging der ein nytta ein tilpassa versjon av kartleggingsverktyet utvikla av Det Midtnorske 

Velferdsteknologinettverket.

Pårørande og brukar har vore involverte heile vegen og ein har gjennom fleire samtalar med 

brukar fått kartlagt hennar  sitt behov for å kunne bevege seg fritt utandørs og er at GPS kan 

vere ei løysing for å ivareta brukar sin tryggleik og pårørande og tilsette sitt behov for å vere 

trygg for brukaren.

Ergoterapeut har jobba med å finne ein GPS-modell som er brukarvennleg og som stettar 

behov for dekning og batterikapasitet. IT har vore involvert i høve smarttelefon for applikasjon 

slik at tilsette kan søke opp. Det har vore jobba med brukaravtalar om når tilsette kan søke opp 

brukar, og korleis evt Geofence skal setjast opp, vidare med kva rutiner personalet skal ha i 

høve lading og korleis sikre at bruakr har med seg GPSen når ho går ut.

Denne prosessen har gått greitt og effektivt, og det er gjerne fordi vi alt hadde kunnskap om 

metodar og verkty frå læringsnettverket som vi kunne nytte i denne prosessen.

Vi har no kome så langt at utstyr er kjøpt inn og det skal lagast avtale med brukar før GPS-en 

vert tatt i bruk. Vi har møtt på utfordringar og gjort oss mange erfaringar undervegs i proses-

sen. Desse er skriftleggjort og vidare er det planlagt evaluering med tilsette, brukar og pårør-

ande etter 14 dagar og ein månads bruk.

Gevinstrealisering
For brukar har det stor verdi å kunne halde fram med ein meiningsfull og for henne viktig akti-

vitet. Ho får behalde sjølvstende og fridom, noko som og et svært viktig for dei pårørande.
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For dei tilsette vil løysinga føre til at dei kan finne att brukar når ho går ut og ikkje kjem att 

som avtalt. Dei slepp og å følgje etter eller verte nøydd til å setje i gang tiltak som gir større 

inngripen i brukaren sitt liv.

For kommunene betyr dette sparte ressursar ved at ein ikkje treng setje inn ekstra personale 

for å følgje eller leite etter brukar når ho går ut. Det inneber også at bruakr kan halde fram 

med å bu i eigne bustad i staden for institusjonsplass, dette gir ein økonomisk gevinst.

Sjølvevaluering
Den tverrfaglege samansetninga gjer at tema og problemstilling ikkje er like nært arbeids-

feltet til alle. Arbeidet i teamet  har gitt auka breidde i forståinga for kvarandre sitt fagfelt og 

utfordringar vi har i kvardagen. Det har vore mykje nytt for IT og også eigedom i høve korleis  

PLO-tenesta jobbar og fungerer i det daglege.  Det har og vore positivt å få innspel frå heilt 

andre ståstader enn dei tradisjonelle i PLO- Både eigedomsavdelingaog IT-avdelinga er aktuelle 

i høve nytte av desse løysingane.

Det har vore utfordrande å løfte saka oppover i kommunen og å dra med seg fleire, også med 

beslutningsmynde. I høve mellomleiarnivået og tilsette elles har arbeidet vore lettare, dei 

er nok også nærare utfordringane i arbeidskvardagen og ser at dette er nyttig og nødvendig 

arbeid.

Det er utfordrande å gjennomføre ein slik prosesss i tillegg til alle andre arbeidsoppgåver, og 

det burde ha blitt avsett ressursar til systematisk arbeid med velferdsteknologi i kommunen. 

Det er ikkje så lett å fordele arbeidsoppgåver, dette vart lettare når vi fekk ei heilt konkret 

utfordring å jobbe med. Det har vore nyttig å dra inn andre tenester, aktørar og brukarar for å 

belyse utfordringane frå fleire sider.

Deltakinga i læringsnettverket har trigga samarbeid på tvers på dette nivået i organisasjonen 

og det har vore opplevd som positivt for alle å kome ut av «fag-båsen».
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ÅLESUND KOMMUNE

Team 1 – Trygghetsskapende tiltak på natt i sykehjem – digitalt natt-tilsyn

Teamet 
For å få variert og konstruktiv tilnærminger til problemstillingen ble det besluttet å ha 

med medlemmer med ulik erfarings- og kompetansebakgrunn i arbeidsgruppa.

Gruppa har bestått av:

Willy André Daniel – Seniorkonsulent IKT

Ann Kristin Grindvik Nilsen – Styrer Åse sjukeheim

Ida Skaar – Sykepleier i åpen omsorg

Peter Christian Tolfsby – Ergoterapeut i VH aktivisering og velferd

Per Åge Løvseth – Rådgiver i team helse og velferd (Leder for gruppa)

Problemstilling og prosess
Gruppa her deltatt i kursrekken «Læringsnettverk i tjenestedesign og velferdsteknologi», der 

teamet ble introdusert for de fem fundamentene; behov, løsning, pådriver, team og forankring. 

Sentralt i dette var arbeidet med verktøyet «Bruker-reise» der teamet kunne skape en fiktiv 

bruker som skulle følges gjennom ulike situasjoner og prosesser i kontakt med kommunens 

helse og omsorgstjeneste. I dette opplegget er det sentrale å avklare brukerens behov før man 

finner løsningen.  

I denne prosessen ble det besluttet å gjennomføre møter med reelle brukere av tjenesten og 

deres pårørende, ansatte, og personer i kommunen som enda ikke var brukere av tjenestene, 

men som pga av sin alder sannsynligvis ville trenge tjenester i relativt nær fremtid. 

Den første gruppa som ble intervjuet var en samling av fire beboere i sykehjem, to av deres 

pårørende, samt en ansatt i sykehjemmet. Vi ønsket i denne sammenheng å få deres erfaringer 

og synspunkt med den kommunale tjenesten slik de hadde erfart den. I denne prosessen brukte 

vi vår fiktive brukerreise som utgangspunkt for å avklare de utfordringer og behov de hadde 

opplevd. Mange gode innspill ble registrert, særlig fra pårørende og den ansatte. 

Fra venstre: Ida, Ann Kristin, Per Åge og Willy André.
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Den andre gruppa som ble invitert var tre personer som var aktive i en av kommunens senior-

sentre. Alderen var mellom 70 og 80 år,og ingen av dem mottok tjenester fra kommunes hjem-

metjeneste. Intensjonen med dette møtet var å få vite noe om deres forventning og behov for 

kommunale helse og omsorgstjenester de kunne få bruk for i relativt nær fremtid. Vi møtte tre 

engasjerte personer – hvorav to av dem tidligere har arbeidet som hjemmehjelpere i kommu-

nen. Det viste seg at alle tre hadde sett «Margot-filmen». 

Dette var tre damer som var særdeles positive til velferdsteknologi, men som hadde minimal 

kjennskap til tildelingskontoret og hvordan man søker tjenester!

Etter en kort introduksjon der vi bl.a fortalte dem om vårt tema, oppdrag og tjenestereise fikk 

vi mange gode innspill som kan oppsummeres slik:

•  Det er viktig for meg at jeg kan føle meg trygg i eget hjem, at noen kommer når jeg trenger 

hjelp.

•  Velferdsteknologi høres spennende ut. Ingen problem for meg å ha slike ting i boligen min, 

men hvem skal betale for alt dette? 

•  Å bli avstansovervåket i egen bolig er greit, for eksempel dersom et ev kamera blir slått på 

når jeg har avtalt det, eller når en sensor varsler at jeg trenger bistand er helt OK. 

•  Når jeg hører på de mulighetene for velferdsteknologiske løsninger som dere forteller om, 

gruer jeg meg ikke til alderdommen i egen bolig lenger. Dette høres så flott ut!

•  Utfordringer med datasikkerhet spiller ingen rolle for meg bare jeg får hjelp når jeg trenger det.

•  At kommunen ev etablerer en egen avdeling i sykehjem der brukere kan bli innlagt for å 

prøve ut velferdsteknologiske løsninger de kan ha med tilbake i eget hjem - høres fantastisk 

ut. Vi trodde ikke slikt var mulig.

•  Tildelingskontor… Hva er det? Jeg trodde vi bare kunne ringe til hjemmesykepleien… Er det 

slik som før at man må stå på for å få nødvendige tjenester?

Prosess frem mot løsning
I og med at oppgaven var så tydelig definert inn mot digital overvåkning i sykehjem, har ulike 

teknologiske løsninger blitt berørt både før, under og etter de forskjellige stadiene i vår be-

hovskartlegging. Ikke minst var det svært spennende i den delen av kurset som dreide seg om 

idé-myldrings-prosessen for å finne gode og innovative løsninger for vår fiktive bruker.

Flere medlemmer i gruppa har allerede kunnskap om ulike løsninger for digital overvåkning 

som ble løftet inn i diskusjonene. Teamet opplevde det i denne sammenheng som en styrke at 

IKT- kunnskapen var repressentert i gruppa.  

Gruppa samlet seg om muligheten for videoovervåkning der både varmesøkende kamera og 

kamera som ser brukeren i farger i rommet  var aktuelle løsninger, dette for at ikke personens 

identitet skulle avsløres, men samtidig kunne gi nok informasjon om brukerens status.
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I skrivende stund har prosjektet ikke fått testet noen av disse løsningene, men som en forleng-

else av vårt prosjekt har ALV-Møre og Romsdal besluttet at digitalt natt-tilsyn skal testes ut i 

løpet av 2016/2017 på Åse sjukeheim. I skrivende stund er det ikke bestemt hvilke tekniske 

løsninger som skal testes.

Prosjektets gevinstfordeling
I og med at prosjektet ikke har blit testet ut enda, er det vanskelig å si noe konkret om 

gevinst realisering, men det forventes å ha følgende verdi:

• For brukeren: bedre søvnkvalitet og hjelp når hjelpen trengs.

• For tjenesteutøver: Sparte tilsyn og mere tid til andre oppgaver

• For kommunen: Tid til andre oppgaver, gode tjenesteforløp

•  For samfunnet: Trygge innbyggere, sparte sykehusinnleggelser, mindre medisinbruk, brukeren 

kan bo hjemmelenger, senere behov for sykehjemsplass

Selvevaluering
A. Teamet- rette personene?

Teamets sammensetning opplevedes som riktig. Det var bred sammensetning både fra utøven-

de sykepleier, institusjonsledelse, stabsfunksjon og ikke minst IKT. Disse personene sørget for at 

både utøvende ledd, teksisk kompetanse og forankring i ledelse var representert. 

B. Forankring – god nok støtte?

Prosjektet var godt forankret i rådmannens team helse og velferd, og hadde på denne måten 

forankring helt opp på rådmannsnivå.

C. Prosessen – Hva har funger godt, hva kunne vi ha gjort annerledes?

Gjennomføringen av kursopplegget opplevdes som litt krevende. Avsatt tid til de ulike 

work-shoppene var for kort, og oppgavene ble av den grunn ikke bearbeidet godt nok. Frem-

tidige opplegg bør vurderes utvidet i tid.

D. Læringsnettverket- nytteverdi?

Læringsnettverket har vært nyttig, ikke minst med den vinklingen det har hatt mot å avdekke 

brukerens behov før man går på løsningen. Det har også vært svært nyttog å involvere brukere 

og fremtidige brukere i en slik prosess.
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ÅLESUND KOMMUNE

Team 2 – Erfaringer for tjenestedesign og velferdsteknologi – kartlegging i 
hva/hvordan en responssentral kan være i vår kommune

Gruppe: 
Håvard Overå – rådgiver i team helse og velferd

Torgeir Emaus – ansvarlig for montering av trygghetsalarmer

Line Sunde Viddal – sykepleier hjemmetjenesten indre

Line Strømsvik – saksbehandler tildelingskontoret

Øivind Hagen – rådgiver, konserninnkjøp
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Med utgangspunkt i dagens bruk og behov for trygghetsalarmer skulle vi se på muligheter for 

fremtiden der man også benytter ny teknologi for å ta imot signal i forbindelse med velferds-

teknologen utvikling.

1. Vi laget en tjenestereise med utgangspunkt i dagens situasjon og sånn vi tenkte/trodde at 

ting fungerte.

Trygghetsalarm->Signal til brannvakta (dagens responssenter) -> brannvakta ringer opp hjem-

metjenesten-> hjemmetjenesten responderer

2. Vi inviterte inn brukere av dagens tjeneste (de som er innvilget trygghetsalarmtjenesten) for 

å gi et korrigert bilde av vår forståelse av tjenestereisen. Dagens brukere hadde enkelte punkt 

de så på som hadde forbedringspotensiale, men var i all hovedsak fornøyd med dagens tjen-

este. For den enkelte pasient var det i fremtiden viktig at ved endringer i dagens system, og 

dersom det skulle utvides til å omhandle andre tilbud enn opprinnelig trygghetsalarmtjeneste, 

at den som skulle betjene en respons - sentral hadde kompetanse, kunnskap, direkte tilgang til 

å henvise videre til AMK og sist men ikke minst anså de at dersom det var helsepersonell som 

betjente sentralen ville det gi økt trygghet for sluttbruker (pasienten). I tillegg ville dagens 

journalsystem være tilgjengelig for helsepersonell ved en alarmsentral og opplysningene ville 

da være oppdatert til enhver tid. Dette vil kunne gi gevinstrealisering ut ifra at et ledd blir tatt 

bort, da helseopplysningen til enhver tid er oppdatert og tilgjengelig for alle som skal bistå/

hjelpe pasienten.

3. I samtale med dagens brukere kom det frem at det ikke hadde betydning hvor en evt. 

sentral/responssenter skulle ligge så lenge de var trygge på at opplysninger om deres behov 

helse var tilgjengelig for personalet.

I prosessen jobbet vi for det meste «front – stage», altså med pasientens behov og opplevelse 

av trygghet dersom det var helsepersonell som betjente sentralen da pasienten mente at helse-

personell raskere kunne håndtere informasjon og på den måten fordele dette til riktig instans. 

Når det gjaldt «back – stage» handlet dette mer om teknologi som skulle brukes og ifølge de 

som har kompetanse på dette området er det bare fantasien som setter grenser for hva som 

er mulig å få på plass. Vi bestemte derfor at alt kunne være mulig å koble inn mot en respons-

sentral da teknologi ikke lenger er en begrensning.
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I forkant av prosjektet var der gjort endel arbeid i forbindelse med at der var gjort et politisk 

vedtak om at det skulle skje en endring når det gjaldt dagens system med mottak av trygg-

hetsalarmer. Dette har vært og skulle fortsatt være et samarbeid mellom flere kommuner og 

det var også antydet (?) at denne/fremtidens sentral skulle lokaliseres ved nye Åse sykehjem, 

interkommunalt akuttmedisinsk senter. Der er pr i dag opprettet en prosjektstilling, 50 %, som 

omfatter alle Sunnmørskommunene, i tillegg til Aukra, Rauma og Vestnes kommune. Og det er 

i første omgang tatt høyde for at både trygghetsalarm og GPS skal knyttes til samme sentral.

Fortsettelsen har også vært samarbeid mellom flere av kommunene og forskjellige leve-

randører for å se på hvilke løsninger som finnes og kan tas i bruk («back-stage»). Gevinst-

realiseringen vil trolig komme over tid da det i første omgang vil kreve innkjøp av nytt utstyr 

og opplæring av nytt personale.

Vi var et bredt sammensatt team med ulike tilnærminger og kompetanse. Å møtes og jobbe på 

tvers av dette gir mulighet til økt innsikt. Forankring hos arbeidsgiver er avgjørende for å ha tid 

til å delta i møter og opplæring. Prosessen kunne nok gått over litt lengre tid og for min per-

sonlige del hadde det vært greit å ha noe mer bakgrunnskunnskap. Å delta i læringsnettverk 

der man møtes på tvers av profesjoner og kommunegrenser gir et større overblikk og en bedre 

innsikt, samtidig som sammenhenger og våre behov for mye av det samme, når det gjelder 

tjenester og teknologi, kommer godt til syne.
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