Kompetanseløft velferdsteknologi
Agder
Kommunene på Agder skal bli sentrale i å
prøve ut og ta i bruk verktøy og metoder
som sikrer effektiv kompetansebygging
Gro Anita Grelland
Prosjektleder Kompetanseløft velferdsteknologi Agder
USHT Vest- Agder

Mål for prosjektet
Langsiktig mål (effekter av prosjektet):
• Økt bruk av teknologi i helse- og omsorgstjenestene
• Ansatte og ledere har god kjennskap til muligheter og
utfordringer ved bruk av velferdsteknologi
• Mer behovsstyrt og brukernær anvendelse av teknologi i
tjenester og forvaltning
• Bedre samarbeid, erfaringsdeling og felles opplæringstilbud
mellom kommunene
Kortsiktig mål (mål for prosjektperioden):
• Kartlagt kompetanse og kompetansebehov i ulike
kommuner, samt hvilke opplæringsverktøy som er egnet for
ulike målgrupper
• Kommunene har blitt enige om type system og organisering
av opplæring

Prosjektorganisering
• Prosjektet er forankres i regional koordineringsgruppe
Agder (RKG)
• Og organiseres under styringsgruppen «Innføring av
velferdsteknologi Agder»
• Prosjektleder sitter i utvidet koordineringsgruppe
innføring velferdsteknologi Agder
• Rapporterer til USHT leder som er observatør i
styringsgruppen
• Prosjektgruppen er under etablering
• Arbeidspakker er under etablering

Utvidet koordineringsgruppe:
• Prosjektledelse innføring
velferdsteknologi (Marit og Marianne)
• RKG sekr: Erlend og Kjetil
• KomUT Agder: Irene
• Kompetanseløft Velferdsteknologi
Agder Gro Anita
• Kommunalt responssenter Øyvind
Haarr
• IKT referansegruppe Agder, Line
Bakkeby

Styringsgruppe
Leder stgr: KK kommune v/ HS dir
Strgr: 1 repr fra hver kommuneregion, samt
Krs og Arendal.
Observatører: USHT VA, KS Agder,
Fylkesmannen i VA og AA

«Innføring av velferdsteknologi i
Agder»

«Kompetanseløft velferdsteknologi i
Agder» USHT VA og AA

Prosjektleder: Marit Svindland

Prosjektleder Gro Anita Grelland

Delprosjekt 1

Delprosjekt 2

Marit Svindland

Marianne Holmesland

«Implementering
av
velferdsteknologi i
Agder»

«Regionalt
kommunesamarbeid om
velferdsteknologi,
gevinstrealisering og
forvaltningsrutiner»

Ulike metoder, kunnskap og erfaringer
•

•

•

•

•
•

Velferdsteknologiens ABC
Lister og Østre Agder har vært med i utvikling og utprøving av
velferdsteknologiens ABC, og har erfaring som vil bli brukt i utprøving og valg av
verktøy.
Visningsmiljø
Innhente erfaringer fra Living Lab Agder, visningsmiljøet «Mulighetsrommet» i
Kristiansand, Frivolltunet i Grimstad og ulike visningsmiljø i Lister
E-læring
Lister har erfaring i bruk av ulike e-læringsverktøy for kompetansespredning.
Gjennom EU-prosjektet ALTAS vil man ha tilgang på erfaring og kompetanse fra
andre europeiske land i videreutvikling av verktøy.
Basiskompetanse
Kristiansand er i ferd med å prøve ut en systematisk satsing for å sikre
basiskompetanse blant ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Denne
arbeidsformen kan vurderes som en av metodene for å sikre systematisk
kompetansebygging også når det gjelder velferdsteknologi.
Konferansen «Samarbeid om velferdsteknologi Agder»
01- 02 mars 2018?
Studier/ kurs på UIA inne velferdsteknologi

Kompetanseløft velferdsteknologi i Agder
USHT Aust- og Vest Agder
Velferdsteknologiens
ABC

Visningsmiljø

E-Læring

Basiskompetanse

Årlig konferanse

kommuner som deltar aktivt i anskaffelsesprosessen vil prioriteres slik at
kompetanse er på plass eller påbegynt i de kommunene som har planer
om å innføre bruk av trygghets- og varslingsteknologi.

