


Velferdsteknologi på Agder
Oppstartsseminar Velferdsteknologiens ABC

Grimstad kulturhus, 16.09.19

Delprosjektleder Merethe Knatterud



BAKGRUNN en sammensatt utfordring Nasjonalt

Eldrebølgen - 2025/2030 

Eldrebølgen - 2025/2030 
Flere eldre 

Personer med kroniske sykdommer øker 

Reformer de siste årene har gitt kommunene flere oppgaver og mer ansvar 

Det er også vekst i antall tjenestebrukere under 67 år 

Behovet for helse- og omsorgstjenester blir større

Begrensede ressurser 
Bl.a. Forventes knapphet på helsepersonell og 

Drastisk reduksjon i inntekter fra Olje 

Behov for digitalisering i helsesektoren
Direktoratet for e-helse opprettet for å være en pådriver



Nasjonalt velferdsteknologi program

Helsedirektoratet forvalter ulike nasjonale oppdrag på Velferdsteknologiområdet:

1. TELMA- Medisinsk avstandsoppfølging 

2. Be He@lthy – Be Mobile (mHelse)

3. SeniorSmart (sosialt nettverk)

4. FRIDA/ FriTek (fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne)

5. Innføring Velferdsteknologi Agder 2020 

«Agder prosjektet» ser på utvikling og implementering av velferdsteknologi i 

helse- og omsorgstjenestene 

Disse oppdragene sees samlet og løses innenfor én organisatorisk ramme –> nasjonalt 
velferdsteknologiprogram = NVP

Et samarbeid mellom Helsedirektoratet, direktoratet for e-helse og KS



Mål for «Innføring velferdsteknologi Agder 2020» 

• Trygghets- og varslingsteknologi er integrert: 
• i helse- og omsorgstjenesten 

• i alle 30 kommunene 

• innen 2020 

• på en slik måte at bruk av trygghets- og 
varslingsteknologi gir gevinster
• Økt kvalitet for tjenestemottaker, 

pårørende og helsepersonell

• Spart tid

• Unngåtte kostnader



Innføring velferdsteknologi Agder 

2017

• Felles anskaffelse

(Regional styringsgruppe)

• Kommunal responssentertjeneste 

Felles søknadsprosess: På vegne 

av 30 kommuner

• Kompetanseløft velferdsteknologi 

Agder (USHT)

• Innføring velferdsteknologi Agder  

20202015

Telenor

m/Phoniro

Valhalla, 

Kristiansand

Agder

Fase 1- utprøving Fase 2- over i drift



Status Innføring velferdsteknologi

Status Agder:

• 28 kommuner tilbyr 

velferdsteknologi på lik 

linje med andre tjenester* 

*(målt ut fra den teknologien 

kommunen er kommet lengst med)



Prosjektorganisering fra aug. 2018:

Styringsgruppe

Regionalt sammensatt
Regional koordineringsgruppe - RKG

«Innføring velferdsteknologi Agder 

2020»

Prosjektleder: Marit Svindland

Kontaktpersoner i alle 30 kommunene 

Delprosjekt 1 

«Implementering 

velferdsteknologi 

Agder»

Delprosjekt 2 

«Tjenesteinnovasjon 

og forvaltning»

Marit Svindland Silje Skeie Stray Merethe Knatterud 

Delprosjekt 3

«Kompetanseløftet 

velferdsteknologi 

Agder»

Regionale fagutvalg

AU RKG

Utvidet 

koordineringsgruppe
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• Implementering av 

velferdsteknologi

• Dialog med leverandører

• Dialog med kommunene ved 

igangsetting av ny teknologi

• Implementering av digitale 

pasientvarslingsanlegg 

• Tekniske varsler

• Informasjonssikkerhet

• Samarbeider med brann m.m. 

• Kompetanseløft

• Finne gode modeller for hvordan 

kompetanse på velferdsteknologi 

best kan spres på en 

systematisk måte – til ledere og 

fagpersonell

• 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

• Endringsledelse

Delprosjekt 1 

«Implementering 

velferdsteknologi 

Agder»

Delprosjekt 2 

«Tjenesteinnovasjon 

og forvaltning»

Delprosjekt 3

«Kompetanseløftet 

velferdsteknologi 

Agder»

• Tjenesteforløp, gevinstrealisering 

og forvaltning

• Tjenesteforløp og 

gevinstrealiseringsprosesser knyttet 

til de velferdsteknologiske 

løsningene som skal tas i bruk.

• Utarbeider gevinstplan

• Gode forvaltningsrutiner

• Økt kompetanse på 

tjenesteinnovasjon og forvaltning av 

velferdsteknologi

• Endringsledelse 



Kompetanseløft for ansatte

Velferdsteknologiens ABC
- Gjennomført 2 kull

- Totalt 550

E-Læring
- Fortsatt tilgjengelig på KS læring

- Innføring velferdsteknologi Første skritt på veien

- Innføring velferdsteknologi Andre skritt på veien - Gevinstrealisering

Basiskompetanse
- modellen benyttes i Kristiansand og USHT Vest Agder

- Satt av datoer til kurs som kan etterspørres

- Modellen er delt med Agder juni 2019 – presentasjon på eHelseAgder.no

eHelseagder.no
- en nettside som har blitt til et «oppslagsverk» for kommunene på Agder 

- https://www.ehelseagder.no/

https://www.ehelseagder.no/


Ny videreutdanning i Velferdsteknologi 

v/ Sørlandets fagskole Grimstad og Fagskolen i Kristiansand

• «Bestillingsvare» fra RKG leder – Aase Hobbesland

• Samarbeid om utarbeidelse av søknad/ innhold i studiet
- RKG leder  

- RKG sekretariat 

- USHT Aust-Agder 

- Delprosjektleder Kompetanseløft Velferdsteknologi

- Sørlandets fagskole, Grimstad 

• Nokut godkjent vår 2019

• Plass til 25 studenter i Grimstad og 25 i Kristiansand

• Nå ca 10 studenter pr studieplass – plass til flere!

• Oppstart  uke 34 -> En fast studiedag pr. uke og noen 

samlinger. 

• Status som student  og gir 30 studiepoeng

• Opptakskrav er fagbrev innen helse og omsorg 

Kort animasjonsfilm her: 

https://vimeo.com/318928634/7a98ee8467

RESTPLASSER tilgjengelig! 

Kontaktperson Anette Sunde

Mob. 952 73 672 mail: 

anette.sunde@sorlandetsfagskole.no

https://vimeo.com/318928634/7a98ee8467


VIKTIGE datoer – samlinger/ undervisninger med prosjektet Høsten 2019



Hold av dato! - Fokus på erfaringsdeling og kompetanseheving



Takk for meg

Merethe.knatterud@arendal.kommune.no

mailto:Merethe.knatterud@arendal.kommune.no


SPØRSMÅL?

Takk for meg

Merethe Knatterud
merethe.knatterud@arendal.kommune.no




