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Hovedmål:
Oppnå gevinster med bruk av velferdsteknologi.
Dette krever at ansatte og ledere i den enkelte kommune har kompetanse om bruk av velferdsteknologi.

Delmål:
• Finne gode modeller for hvordan kompetanse på velferdsteknologi best kan spres på en
systematisk måte – til ledere og fagpersonell
• At kommunene på Agder skal bli sentrale i å prøve ut og ta i bruk verktøy og metoder som

sikrer effektiv kompetansebygging
• Utarbeide forslag på å organisere og sette i system for videre spredning av
kompetansetiltakene/ modellene
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Arbeidspakker

Kompetanseløft velferdsteknologi

1
Kompetanseløft
Ansatte

4 Konferansen
2
Kompetanseløft
Pasient/ Pårørende

«Samarbeid om velferdsteknologi Agder»
USHT/Fylkesmannen/UIA/ RKG

3
Kompetanseløft
Tjenesteinnovasjon
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Arbeidspakke 1

Kompetanseløft ansatte
Velferdsteknologiens ABC
-

-

Gjennomført 2 kull
- 323 ansatte 2018 + 220 i 2019 (190 på avslutningsseminar)
- 26 kommuner på Agder hatt deltagere med
Planlegger nytt kull – oppstart september 2019
- Et kull i vest Agder og et i Aust Agder
- Oppstart- og avslutningsseminar som tidligere + streaming
- Kommunene har søkt Fylkesmannen om støtte til 336 deltagere på
Velferdsteknologiens ABC
- Teste ut nettversjon på KS læring med en arbeidsgruppe

E-Læring
- Fortsatt tilgjengelig på KS læring

Basiskompetanse
-

Opplæringskurs 12.06.19
- 1-2 representanter fra hver kommune på Agder kan delta.
- Denne modellen benyttes i Kristiansand, skal nå presentere arbeidet til de
andre kommuner på Agder

eHelseagder.no
-

- en nettside som har blitt til et «oppslagsverk» for kommunene på Agder
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Arbeidspakke 1

Kompetanseløft ansatte
Nytt studie – Velferdsteknologi v/ Sørlandets fagskole
- «Bestillingsvare» fra RKG leder – Aase Hobbesland
- Deltagelse i utarbeidelse av søknad/ innhold
RKG leder
RKG sekretariat
USHT Aust-Agder v/ leder og v/ delprosjektleder Kompetanseløft
Sørlandets fagskole Grimstad
•
•
•
•
•
•
•
•

Plass til 25 studenter
Studiet gir 30 studiepoeng
Fast studiedag pr. uke og noen samlinger.
Oppstart høsten 2019
Får status som studenter
Er medlemmer av egen studentorganisasjon og SiA.
Alle rettigheter som studenter har bl.a. i forhold til Statens lånekasse.
Tilsvarende i Kr.sand

Kort animasjonsfilm her: https://vimeo.com/318928634/7a98ee8467

RESTPLASSER tilgjengelig
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Arbeidspakke 1

Kompetanseløft ansatte
Videre arbeid:
• Fokus på endringsledelse og endringskompetanse
• Samarbeid med delprosjekt 2
• Målgruppe- ledere med ansvar for helsepersonell
• Teste ut eksisterende e-læringskurs (Difi)
• Utarbeide undervisningsopplegg som deles regionalt på Agder
• USHT Aust Agder opprettet nettverk for habilitering – leder Line Halmøy
• holder 2 fagdager for ansatte/ ressurspersoner pr år
• Fagdag 25.april «Aldring og demens hos utviklingshemmede – og bruk av velferdsteknologi»
• Mer fokus her?
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Arbeidspakke 2:

Kompetanseløft pasient/ pårørende
• Informasjonsskriv
• Beskriver kort de ulike teknologiene
• Leveres til pasient og pårørende via post, i avdelinger osv.

• Visningsmiljøer
• ALL og Teknologibanken hadde med utstyr/ holdt stand på konferansen.

Teknologibanken

• Teknologibanken invitert med pensjonister til konferansen.

• Konferansen
• Opprettet kontakt med pensjonistforeningen, invitert med deres «Velferdsteknologi-kontakter»
på konferansen – lite respons.
• Egen honnør billett – sendt ut invitasjon til ulike foreninger
• Egen studentpris – sendt invitasjon til bl.a. UIA, Fagskolene, KS - Menn i Helse – liten respons
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Arbeidspakke 3

Kompetanseløft Tjenesteinnovasjon
Målet er økt kompetanse på tjenesteinnovasjon og
gevinstrealisering
- Samarbeid med delprosjekt 2 og PA Consulting
- Tidligere hatt regions møter, kurs og pre- konferanse 7. mars
- Kvikk-guide til Velferdsteknologi – presentert av PA 7. mars
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Arbeidspakke 4
Konferansen «Samarbeid om velferdsteknologi Agder»
Fokus på erfaringsdeling og kompetanseheving
- Godt fornøyde med årets konferanse
- Ny deltager rekord
- Løftet arrangementet som ønsket:
- Pre-konferanser
- Program
- Utstillere
- Arena
- Konferansen godt etablert og over i drift:
- Anbefalt at
• USHT fortsette som hoved-arrangør
• Samarbeid med RKG, UIA og Fylkesmannen

Påbegynt forberedelser til neste års konferanse
Foreløpig dato 27. og 28. februar 2020
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Takk for meg

https://www.ehelseagder.no/
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