
Innovasjonspartnerskap 27.1.2023

DET GJØRES OPPTAK AV MØTET



Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder 

• Anskaffelsesmetodikk hvor Agder-kommunene og Sørlandet sykehus, anskaffer felles 
løsning for 

• trygghets- og varslingsteknologi (f.eks. trygghetsalarm, medisindispenser, GPS)

• digital hjemmeoppfølging (oppfølging av f.eks. diabetespasienter)

• velferdsteknologi til personer med funksjonsnedsettelse

Innovasjonspartnerskapet skal utvikle tjenesteplattform og arkitektur som 
oppleves som sømløs overgang internt i kommunene og på tvers av kommune, 
sykehus og fastleger



Utfordringsbildet

• Agder: 

• Har lang erfaring med bruk av velferdsteknologi

• Har hatt som målsetting å ha velferdsteknologi i bruk i stor skala siden 2017

• Status i dag er at Agder har mye velferdsteknologi i bruk, men vi er ikke i storskala

• Hva hindrer stor skala bruk?



Utfordringsbildet forst.

• Dagens teknologier og tjenester er fragmenterte

• Skal en pasient ha f.eks. medisindispenser, GPS og trygghetsalarm betyr det: 

• Tre ulike administrasjonssystemer

• Tre ulike påloggingsmetoder for de ulike teknologiene

• Responssenteret kan ikke motta varsler fra de ulike teknologiene i samme løsning

• At samme opplysninger må registreres i alle de ulike systemene

• Tre ulike systemer for å motta varsler

• Mangel på en felles overvåking av tekniske feil

• Osv.

• Det mangler integrasjon mellom velferdsteknologi-løsningene og journalsystemer (EPJ) 
noe som fører til betydelig merarbeid

• I tillegg så vi behov for sømløshet på tvers av forvaltningsnivåene

• RKG inviterte Sørlandet sykehus med i prosjektet



Mål for innovasjonspartnerskapet
Mål

• Tjenestemottakerne opplever trygghet og sømløse 
tjenester ved bruk av teknologi i eget hjem og på 
institusjon. 

• Ansatte i tjenesten er utrustet med verktøy som setter 
dem i stand til å levere sømløse tjenester, og som bidrar 
til en mer effektiv arbeidshverdag. 

Hvordan dette kan oppnås

• Helsepersonell og andre ansatte som jobber med 
velferdsteknologi har færre systemer å forholde seg til. 

• Styring av forvaltning av utstyr og annen teknologi skjer 
på en mer effektiv måte. 

• Tekniske varsler kan enkelt oppdages og tas hånd om 
når feil oppstår. 

Agder ønsker åpne standarder tilrettelagt for tjenester som       
ligger i applikasjoner og utstyr fra en rekke tilbydere. 



Illustrasjon av vår visjon 
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Prosjektgruppen

Helsefaglig-kompetanse / 

repr. for:

Trygghets- og varslingsteknologi: 

Silje Skeie Stray

Digital hjemmeoppfølging: 

Morten Lauknes

Velferdsteknologi til mennesker 

med funksjonsnedsettelse

Håkon Edland

Digitalisering / Teknisk-

kompetanse

IKT- Arkitekt 

Margrethe Noraas

IKT- Arkitekt

Møyfrid Kårstad

Representant SSHF

Bjørn Bakke

Prosjektgruppe 

Prosjektleder: 

Marit Svindland

Felles regional 

styringsgruppe E-helse 

Agder 2030Deltar på sak i st.gr:

Prosjekteier: Ann-Helen Moum

Prosjektleder: Marit Svindland

Innovasjon Norge: Jorunn Birgitte 

Gjessing-Johnrud

Anskaffelse-kompetanse

Agder Fylkeskommune (OFA) 

Sturle Hamre

Prosjekteier og responssenter 

Øyvind Haarr

Representant fra SSHF

Kirsti Askedal

Prosjektmedarbeider

Bendik Bjørnsen

Personvern / 

informasjonssikkerhet

Personvernombud 

Guro Gidske

Odin prosjekt

Jørgen P Justvik



Prosjektorganisering

Helsefaglig-kompetanse / 

repr. for:

Trygghets- og varslingsteknologi: 

Silje Skeie Stray

Digital hjemmeoppfølging: 

Christine Widding Kaspersen

Velferdsteknologi til mennesker 

med funksjonsnedsettelse

Håkon Edland

Digitalisering / Teknisk-

kompetanse

IKT- Arkitekt 

Margrethe Noraas

IKT- Arkitekt

Møyfrid Kårstad

Representant SSHF

Bjørn Bakke

Prosjektgruppe 

Prosjektleder: 

Marit Svindland

Ressurs-personer:
• Nasjonalt program for leverandørutvikling v/ Riche 

Vestby

• Direktoratet for e-helse v/ Thor Steffensen

• Helsedirektoratet v/ Bjørnar Andreassen

• Norsk Helsenett

• Dir. for forvaltning og økonomistyring (DFØ) v/ 

Johan Englund og Kjersti Berg 

• Representant for fastleger  

Referansegrupper:

• Kontaktpersoner i kommuner 

og sykehus

• IKT - nettverk

• Systemansvarlige

• Regionale fagutvalg e-helse

• AU RKG

Felles regional 

styringsgruppe E-helse 

Agder 2030
Deltar på sak i st.gr:

Prosjekteier: Ann-Helen Moum

Prosjektleder: Marit Svindland

Innovasjon Norge: Jorunn Birgitte 

Gjessing-Johnrud

Pilotkunder

Kristiansand kommune 
Monica Dvergsnes (responssenter)

Anne Lise Sandbakken (hj.tj) 
Prosjekteier og responssenter 

Øyvind Haarr

Prosjektmedarbeider

Bendik Bjørnsen

Personvern / 

informasjonssikkerhet

Personvernombud 

Guro Gidske

Grimstad kommune 

Erlend Kydland Faanes

SSHF 

Arve Vesterfjell 

Prosjektstyre
Prosjekteier, OFA, Tellu og 

prosjektleder
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Innovasjon

Nytt

Nyttig 

Nyttiggjort



Behov Markedsdialog Konkurranse
Utvikling av 

løsning
Kjøp

Nov. 20 – Mar. 21 Mar. 21 – Jun. 21 Jul. 21 – Jun. 22 Jun. 22 – Des. 23 Des. 23 – Des. 25

Planleggingsfase

Jun. 20 – nov. 20

Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder 



Kommune

Sykehus Fastlege

Deltakelse på behovskartleggings- workshopene:

• 7 workshoper med totalt 211 

deltakere

• Deltakere fra:

• 19 kommuner 

• SSHF

• Fastleger

• NAV hjelpemiddelsentral

• Prosjektet DigiHot

• HABU

• Responssenter

• Telemedisinsk sentral

• Ett digitalt Agder

• IKT ref.gr.

• AU RKG

• Dir. for e-helse

• Nasjonalt velferds-

teknologiprogram

• Norsk helsenett

• Leverandørutviklings-

programmet

• Innovasjon Norge



Behov Markedsdialog Konkurranse
Utvikling av 

løsning
Kjøp

Nov. 20 – Mar. 21 Mar. 21 – Jun. 21 Jul. 21 – Jun. 22 Jun. 22 – Des. 23 Des. 23 – Des. 25

Planleggingsfase

Jun. 20 – nov. 20

Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder 
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Markedsdialog 

• Dialogkonferanse hvor 28 leverandører deltok

• Innspillsnotat mottatt fra 20 leverandører

• En til en møter med 15 leverandører

• Matchmaking

• Dette har gitt oss mange nyttige innspill og innsikt



Behov Markedsdialog Konkurranse
Utvikling av 

løsning
Kjøp

Nov. 20 – Mar. 21 Mar. 21 – Jun. 21 Jul. 21 – Jun. 22 Jun. 22 – Des. 23 Des. 23 – Des. 25

Planleggingsfase

Jun. 20 – nov. 20

Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder 



Kontraktsignering 21.6.2022



Utviklingsfasen

Behov Markedsdialog Konkurranse
Utvikling av 

løsning
Kjøp

Nov. 20 – Mar. 21 Mar. 21 – Jun. 21 Jul. 21 – Jun. 22 Aug. 22 – Des. 23 Des. 23 – Des. 25

Planleggingsfase

Jun. 20 – nov. 20



Q2/2022 Q3/2022 Q4/2022 Q1/2023 Q2/2023 Q3/2023 Q4/2023

Sluttføring, 
test av 

prototype

Sluttføring,    
test av   

prototype

Sluttføring, 
test av 

prototype

Sluttføring, 
test av 

prototype

Sluttføring, 
test av 

prototype

2 – Pårørende-
involvering

4 - Pasientflyt og 
samarbeid på tvers av 

behandlingsnivå

5 - Automatisert responshåndtering

1 - Helhetlig økosystem

Q1/2024

Sluttføring, 
test av 

prototype

3 - Smart bruk av data for bedre beslutningsstøtte og 
brukeroppfølging 

Oppstart Design, utvikling og testing Godkjenning Anskaffelse

Anskaffelse

Test og godkjenning 
av Løsning

Prosjektplan



Prosjektorganisering utviklingsfasen

Helsefaglig-kompetanse / 

repr. for:

Trygghets- og varslingsteknologi: 

Silje Skeie Stray

Digital hjemmeoppfølging: 

Christine Widding Kaspersen

Velferdsteknologi til mennesker 

med funksjonsnedsettelse

Håkon Edland

Digitalisering / Teknisk-

kompetanse

IKT- Arkitekt 

Margrethe Noraas

IKT- Arkitekt

Møyfrid Kårstad

Representant SSHF

Bjørn Bakke

Prosjektgruppe 

Prosjektleder: 

Marit Svindland

Ressurs-personer:
• Nasjonalt program for leverandørutvikling v/ Riche 

Vestby

• Direktoratet for e-helse v/ Thor Steffensen

• Helsedirektoratet v/ Bjørnar Andreassen

• Norsk Helsenett

• Dir. for forvaltning og økonomistyring (DFØ) v/ 

Johan Englund og Kjersti Berg 

• Representant for fastleger  

Referansegrupper:

• Kontaktpersoner i kommuner 

og sykehus

• IKT - nettverk

• Systemansvarlige

• Regionale fagutvalg e-helse

• AU RKG

Felles regional 

styringsgruppe E-helse 

Agder 2030
Deltar på sak i st.gr:

Prosjekteier: Ann-Helen Moum

Prosjektleder: Marit Svindland

Innovasjon Norge: Jorunn Birgitte 

Gjessing-Johnrud

Pilotkunder

Kristiansand kommune 
Monica Dvergsnes (responssenter)

Anne Lise Sandbakken (hj.tj) 
Prosjekteier og responssenter 

Øyvind Haarr

Prosjektmedarbeider

Bendik Bjørnsen

Personvern / 

informasjonssikkerhet

Personvernombud 

Guro Gidske

Grimstad kommune 

Erlend Kydland Faanes

SSHF 

Arve Vesterfjell 

Prosjektstyre
Prosjekteier, OFA, Tellu og 

prosjektleder



Pilotkunder bidrar med:

• Identifisering av brukerbehov

• Rekruttere pilotbrukere (kan være ansatte, tjeneste-
mottakere og pårørende)

• Bidra i innsiktsarbeid (kan være spørreskjema, intervju, 
observasjoner eller workshops)

• Bidra til å evaluere pilottest

• Utpekt koordinator fra pilotkunde deltar i prosjektmøter i pilotperioden 
(hyppighet vurderes ut fra behov, men kan i noen perioder være ukentlig)



Hva kommer ut av innovasjonspartnerskapet:

1. En felles innlogging til alle typer velferdsteknologi

• Gevinst: Ansatte kan logge seg på med en enkel og sikker innlogging

2. Automatisk registrering av ansatte 

• Gevinst: Slippe manuell registrering

3. Administrering, tekniske varsler og helsemessige varsler kommer i en felles løsning

• Gevinst: Helsepersonell og teknikere kan forholde seg til en løsning

4. Utforske behovet for logistikkløsning

• Gevinst: Mer kunnskap om mulige logistikkløsninger



Hva kommer ut av innovasjonspartnerskapet fortsetter:

5. Utforske mulig pårørendeapp

• Gevinst: Mer kunnskap om evt. bruk av pårørendeapp. Dette må sees i sammenheng 
med DigiHelse

6. Pilotere digital hjemmeoppfølging for diabetespasienter i aldersgruppen 14 – 25 år

• Gevinst: Teste ut digitalt tjenesteforløp for en pasientgruppe, som er digital

7. Pilotere digital hjemmeoppfølging i telesår, hvor sårpoliklinikken digitalt bistår 
hjemtjenesten og fastlegene ved oppfølging av sår til hjemmeboende pasienter

• Gevinst: Sårpoliklinikken kan benytte sin ekspertise til å veilede hjemtjenesten og 
fastleger i oppfølging av kompliserte sår



Hva kommer ut av innovasjonspartnerskapet fortsetter:

8. Forbedret responsløsning for ansatte på responssenteret

• Gevinst: Enklere håndtering av alarmer på responssenteret

9. Utvikle responderapp – hvor responssenteret kan sende digitale varsler 
til hjemtjenesten ved behov for utrykning

• Gevinst: Enklere og sikrere håndtering av alarmer

10.Utvikle verktøy for statistikk og analyse

• Gevinst: Bedre og mer tilgjengelige styringsdata



Personvern

• Et prosjekt som dette stiller store krav til personvern og 
informasjonssikkerhet

• Personvernombudet leder prosessen med gjennomføring av 
DPIA

• ROS -analyse knyttet til plattformen, påloggingsløsning og 
rolletilganger ble gjennomført 12.12.22

• Pågår arbeid med DPIA knyttet til digital 
hjemmeoppfølging

• Deretter gjennomføres DPIA for de ulike teknologiene



Forankringsplan - kortversjon
Aktivitet Målgruppe Når Mål med kommunikasjonen

Møte i KDU og / eller KDK og 

foretaksledelse SSHF

• Kommunedirektørene 

• Foretaksledelsen SSHF

1 gang pr. halvår Tilstrekkelig informasjon til å 

vurdere kjøp etter endt prosjekt

Samarbeidsutvalg

Helseledernettverk

• Helseledere 1 gang pr. halvår Tilstrekkelig informasjon til å 

vurdere kjøp etter endt prosjekt

Webinar • Ledere helse og omsorg i kommune 

og sykehus

• Nøkkelpersonell kommune og 

sykehus

4 ganger årlig 

Jan, apr, aug. og okt

Orientering om prosjektet

AU RKG • AU RKG

• Koordinator KS e-komp

• KS nettverkskoordinator

• USHT

Månedlig Orientering om prosjektet

Fagutvalgene • Nøkkelpersonell i kommunene 1 gang pr. halvår Orientering om prosjektet

Teamsmøte • Kontaktpersoner

• AU Samarbeidsutvalg

• Driftsdialoggruppen

Hver annen måned Fortløpende orientering om 

prosjektet

Prosess ang. tilgangsstyring • Alle it-miljøene i Agder Regelmessige møter Involvering for å utarbeide god 

tilgangsstyring
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Gevinstrealiseringsplan:

Nov. 20 – Mar. 21 Mar. 21 – Jun. 21 Jul. 21 – Des. 21 Jan. 22 – Des. 23 Jan. 24 – Des. 25

Behov Markedsdialog Konkurranse
Utvikling av 

løsning
Kjøp

FASE 1 GEVINSTARBEID – fokus på gevinster knyttet 

til felles anskaffelse gjennom et innovasjonspartnerskap

Gevinstansvarlig: Styringsgruppen

FASE 2 GEVINSTARBEID – fokus på 

gevinster knyttet implementering av løsning

Gevinstansvarlig: Utpekes fra hver 

kommune og SSHF

Frist økonomiplan 

mai. 2023



Jobber med nå - Gevinstrealiseringsplan fase 2

• Mål med gevinstplanen er:
a) Synliggjøre gevinster ved å ta i bruk løsningen som utvikles gjennom 

innovasjonspartnerskapet for kommuner og sykehus

b) Legge grunnlag for at kommunene og sykehuset kan følge opp gevinster i drift

c) Benytte gevinstplanen som grunnlag i forbindelse med forhandlinger om kjøp og 
drift med leverandør

d) Kriterier for vurdering av kjøp av løsning



Takk for meg☺
marit.svindland@lindesnes.kommune.no

Les mer om prosjektet på:

https://www.ehelseagder.no

mailto:marit.svindland@lindesnes.kommune.no
https://www.ehelseagder.no/

