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Prosjektorganisering

Styringsgruppe

Regionalt sammensatt

«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 Stray Merethe Knatterud

Delprosjekt 3

«Kompetanseløftet 

velferdsteknologi 

Agder»

Regionale fagutvalg

AU RKG

Utvidet 

koordineringsgruppe
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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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1

Kompetanseløft

Ansatte

3

Kompetanseløft

Tjenesteinnovasjon

2

Kompetanseløft

Pasient/ Pårørende

4 Konferansen

«Samarbeid om velferdsteknologi Agder»

USHT/Fylkesmannen/UIA/ RKG

Arbeidspakker Kompetanseløft velferdsteknologi
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Hva er gjennomført og over i drift 
->nå som delprosjektet avsluttes?
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Arbeidspakke 1

Kompetanseløft ansatte

Velferdsteknologiens ABC

- Over i drift hos USHT

- I det ordinære ABC tilbudet

- Utarbeidet en kompetanseplan 

- viser til fremdrift og innhold for videre drift

- Totalt ca 650 deltatt via USHT

- 26 kommuner på Agder fullført 

- «Desentralisert» fagseminar X1 

- Nettkurs på KS læring 

- startfasen av å ta i bruk

- ønsker kandidater som vil teste
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Arbeidspakke 1

Kompetanseløft ansatte

E-Læring

- Tilgjengelig på KS læring

- Anbefaler å ta disse mer aktivt i bruk

- Ex ved opplæring av nyansatte 

- Før møter og workshop med 

aktuelt tema

- 4986 tatt Første skritt på veien

- 854 tatt Andre skritt på veien

- Plan for et kurs på Tredje skritt på veien, 

med endringsledelse som tema

- For ressurs- og tidkrevende 
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Arbeidspakke 1

Kompetanseløft ansatte

Basiskompetanse

- Tilbys gjennom USHT

- Innføringskurs til kommunene på Agder 12.06.19 

- Hvordan den enkelte kommune kan benytte 

basiskompetanse modulen

- Materiell tilgjengelig på eHelseAgder.no

- Kurs tilgjengelig på USHT Vest-Agder sin 

kursportal
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Arbeidspakke 1

Kompetanseløft ansatte

eHelseagder.no

- «Oppslagsverk» for kommunene på Agder

- Ta i bruk i enda større grad!
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Arbeidspakke 1

Kompetanseløft ansatte

Endringsledelse 
- Regionale samlinger i samarbeid med delprosjekt 2

- Professor Etty Nilsen

- Økt forforståelse til samlingen, benyttet:

- Difi sine eLæringskurs på endringsledelse

- Lytte til Podkast

- Materiell tilgjengelig på eHelse Agder

Personvern og Informasjonssikkerhet

- Bestilling 1 kommunene

- Resterende kommuner på Agder

- Materiell tilgjengelig på eHelse Agder
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Arbeidspakke 1

Kompetanseløft ansatte

Velferdsteknologi v/ Sørlandets fagskole
- Nytt studie m/ oppstart høst 2019

- Få studenter, men gode tilbakemeldinger

- Studenter her savner fokus på velferdsteknologi hos sine ledere 

- De vil gjerne bli brukt, men kompetansen de sitter på blir ikke etterspurt

- Bidratt med undervisning

- Viser behov for kompetanse på alle nivå, også ledere

- Ser tydelig nytten av studiet

Sørlandets fagskole

Sørlandets fagskole

• Høyere yrkesfaglig utdanning til de med fagbrev, helse

• Status som studenter

• 25 studieplasser Grimstad + Kristiansand

• 30 studiepoeng

• Fast studiedag pr. uke og noen samlinger

• Er medlemmer av egen studentorganisasjon og SiA. 

• Alle rettigheter som studenter har bl.a. i forhold til 

Statens lånekasse
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Arbeidspakke 2:

Kompetanseløft pasient/ pårørende

Informasjonsskriv

- Materiell tilgjengelig på eHelse Agder

- Bestilling 1 kommunene 

- Delprosjekt 2

Informasjonsskriv:

- leveres ut via post/ mail

- henges opp i avdeling

- Leveres ved oppstart/ 

montering av ny teknologi 

- m.m.
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Arbeidspakke 2:

Kompetanseløft pasient/ pårørende

Visningsmiljøer

- Agder Living Lab (ALL), et USHT Aust-Agder prosjekt

- ALL inn i i4H

- Tester ut ny teknologi 

- Stort brukerpanel 

- Fokus på brukerinvolvering er sentralt

- Velferdsteknologi Agentene i Pensjonistforbundet er tilknyttet

- ALL, Kvinavita og Teknologibanken; stand på konferansen 

- Teknologibanken invitert med pensjonister til konferansen

Teknologibanken
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Arbeidspakke 2:

Kompetanseløft pasient/ pårørende

Pensjonistforbundet

- Opparbeide økt samarbeid

- Konferansen 

- Holde kurs

- i4H – stort brukerpanel 

- Ulike kurs på kompetanseheving til pensjonister m.fl.

- Prosjekt: Utprøving av digitalt verktøy mot ensomhet v/ Unn Johansen 

- Prosjekt: Jakten på det digge livet. Fokus: tjenesteendring og velferdsteknologi og 

eget ansvar for egen alderdom og velferdsteknologi v/ Tone Bye
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Arbeidspakke 3

Kompetanseløft Tjenesteinnovasjon

Målet er økt kompetanse på tjenesteinnovasjon

- 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

Materiell tilgjengelig på eHelseAgder.no

Ta i bruk, spre kompetansen
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Arbeidspakke 4

Konferansen «Samarbeid om velferdsteknologi Agder»

https://www.checkin.no/event/19197/samarbeid-om-velferdsteknologi-

agder-2020

USHT arrangør, i samarbeid med Fylkesmannen i Agder, Universitetet i Agder med i4H, Regional koordineringsgruppe eHelse

Meld dere på!!!!!

https://www.checkin.no/event/19197/samarbeid-om-velferdsteknologi-agder-2020
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https://www.ehelseagder.no/

Ta i bruk:

- USHT nettverket

- Ulike læringsmodeller 
- eLæring

- Blended lærning

- Workshops

- Webinar

- Podkast

- Nettkurs

- Studie

- Konferansen «Samarbeid om velferdsteknologi Agder»

- Materiell tilgjengelig på eHelseAgder.no

Spre kompetansen

Takk for meg

https://www.ehelseagder.no/

