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Nasjonalt velferdsteknologi program

• Lister var med i NVP fra 2014-2016
• «Trygghetspakken prosjektet»
• 300 trygghetspakker implementert i drift



• Dele erfaringer: 

• Tjenesteinnovasjon

• Tjenesteforløp

• Gevinstrealisering 

• Delta i nettverk 

• Tilby hospitering

• Være sparringspartner for nye prosjekter i 

programmet

• Ett av bidragene er denne konferansen!

Ressurskommune oppdrag





Implementering av velferdsteknologi
Kvinesdal kommune



Oppstart

• Opprettet 2 kommunale grupper 1 ressursgruppe, en 
arbeidsgruppe

• Mye bytting i gruppene, usikker fordeling, usikker myndighet

• Ny gruppe bestående av:

– Leder av arb. gr og representant i fagutvalget 
Lister for Kvinesdal

– Kommunalsjef helse

– Enhetsledere helse

– Avd ledere 

– Teknisk drift

– It

– Eldrerådet

– Politikker

– Saksbehandler

• Etter noen erfaringer rikere 
består en ny opprettet arb. gr av:

• Enhetsleder Åpen omsorg og rehabilitering, 
representant i fagutvalget Lister for Kvinesdal – Torhild 
Kvinlaug (leder arb. gr)

• Kommunalsjef – Anne Berit Å Hansen

• Avd.leder hjemmetjenesten – Miriam Næset

• Fagkonsulent Kvinesdal bo og dagsenter – Inger Marie 
Egeland

• Avd.leder Boligbaserte tjenester – Merethe Langeland

• Saksbehandler– Therese Netland (møteinnkaller arb gr)

• Avd.leder Feda omsorgssenter– Randi Nielsen

• Avd.leder Fjotland omsorgssenter - Vivian F Kvinlaug

• Politiker og medlem av eldrerådet – Brit Olimstad

• Ambulerende Vaktmester– Bjørn Erik Haugland

• Ergoterapeut– Siv Tone Rossevatn

• HTV delta, Erna H Hauan

• Fagarbeider, rehab, Janne Karin Jacobsen

• Hilseminister - Tone Svennson

• Avd.leder Aamodt bofellesskap – Threse Vidringsstad
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Involvering

• Velferdsteknologi settes på dagsorden

• Utprøving i praksis

• Gode brukerhistorier – Film, avis

• Forankring

• Orientering i kommunestyret/driftsutvalg/eldrerådet

• Innlegg på eldredagen

• Visningsbolig

• Involvere brukere/pårørende/ansatte i undersøkelser

• Skape tilhørighet til teknologi

• En naturlig del av tjenestene (forankring i tildelingskriterier)

Sette tydelige mål for hva og hvor vi vil



Gevinstplan

• Økt kvalitet
( Trygghet, egenmestring, kvalitet i tjenesten)

• Unngåtte kostnader 
(Handlingsrom innen rammen, driftsutgifter)

• Spart tid 
(Effektiv bruk av ressurser, unngå økning)

Strategi – Bruke «gevinsten» implementering av teknologien gir oss til å yte 

bærekraftige tjenester frem mot 2040



Bruker erfaringer

Evondos er punktlig og medisinene kommer til samme tidspunkt, det gjør ikke alltid hj.spl.

- Pasient-

«Nei jeg har jo ikke noe opplæring. Det er jo bare å trykke på den knotten midt på.» 

(kvinne, 71) 

Undersøkelser viser at brukere og pårørende opplever økt trygghet etter teknologisk 

hjelpemiddel er installert. 

«Jeg vil ikke sitte å vente hele dagen på at tjenesten skal komme til meg, jeg vil styre 

dagen min selv» -Kvinne 92-



Veien videre for 

Kvinesdal
• KVINAvita godt etablert

• Visninger/utprøving/testing Involvere ansatte

• Etabler en velferdskoordinator stilling 

• Videre involvering i regionalt samarbeid

• Felles anskaffelse

• Responssenter tjenesten

• Velferdsteknologiens ABC oppstart i oktober

Vi skal ikke bare forsvare, men også utvikle velferdsstaten Norge»  - St.m 29-



Følg oss på facebook @kVINAvita

Torhild Kvinlaug

Enhetsleder Åpen omsorg og rehabilitering



Velferdsteknologi I 
Lyngdal kommune

21 og 22 September 2017 

Anne Sanden Kvinen 





Lyngdal kommune

• over 8.500 innbyggere

• den kommunen i regionen som vokse mest i folketall.

• 3 fjorder og ca. 7 mil kyst

• En ny kommune med tett på 10.300 innbyggere, bestående av Audnedal og 
Lyngdal fra 2020. 



Politisk forankring
– Kommuneplanen 2014 – 2025

• Legge til rette for at den enkelte kan bo lengst mulig i hjemme, med 
god livskvalitet

– Ta i bruk velferdsteknologi/trygghetspakker

– Være innovative og implementere resultater fra «Innobuildprosjektet»

– Handlings og økonomiplanen 2017 - 2021

• Lager for tekniske hjelpemidler (under opparbeidelse)

• Nyopprettet 100% stilling i skjæringspunktet mellom 
velferdsteknologi/omsorg

• Deler av tjenesten på anbud (våren 2017)2014 - 2018

– 2014 – 2018: Digital strategi «Reelt digitalt førstevalg»

– 2016 – 2019: utarbeide plan for velferdsteknologi



• Linda Skagestad, enhetsleder psykisk helse og 
habilitering

• Maureen Johnsen, enhetsleder Lyngdal Bo – og 
servicesenter

• Ronny Bjørnevåg, enhetsleder Hjemmebasert omsorg

• Tone Sommerseth, HTV Fagforbundet

• Kerstin Eikeland, driftsingeniør Tekniske tjenester

• Knut Foss, Politiker

• Bjørn-Tore Lunde, Råd for funksjonshemmede                                                                                      

• Eldbjørg Leksbø, Eldrerådet

• Anne Moi Bø, Helse og Omsorgsfaglig ansvarlig

• Trond Andresen, IKT konsulent

• Anne Sanden Kvinen, Systemansvarlig 

• Astri Skurve Daaland, Hovedverneombud 

• Tove Skurve, HTV Norsk Sykepleierforbund

Arbeidsgruppe 1

Dette er en overordnet 
gruppe representert 
administrativt, politisk, fra 
brukerorganisasjoner og  
forbund. 

Har hatt fra 1 – 3 møter per 
år.



• Mailin Igland, NSF og langtidsavdelingen LBS

• Trine Hompland, saksbehandler

• Kåre Dalhøi, omsorgstekniker

• Kari Høyland, habilitering og psykisk helse

• Torfinn Klungland, vaktmester

• Ingunn Skretting, fagutvikler

• Silje Tisland, psykisk helse og habilitering

• Susanne Foss, psykisk helse og habilitering

• Lise Lotte Usland, soneleder i hjemmebasert 
omsorg

• Margrete Johannessen, ergoterapeut

• Beate Olsen, fysioterapeut

• Anne Sanden Kvinen, systemansvarlig

Arbeidsgruppe 2

Superbrukere innen 
velferdsteknologi, hvor 
velferdsteknologi er en del 
av det daglige arbeidet. 



2013 - 2015

Alderssammensetning



Utfordringer

• Fall

• Holdninger hos 
medarbeidere

• Holdninger hos 
innbyggere



Flytskjema-implementering av VT



HJEM2015



E –læringskurs «Første skritt på veien»
• Engasjerte ansatte i 

omsorgstjenesten

• Diplom for gjennomført 
kurs ble hengt opp på 
vegger og dør



Vi satset – Vi vant

• «Første skritt på veien»

• Over 70 % av ansatte i 
omsorgstjenesten 
gjennomførte kurset 
sommeren 2015

• Lyngdal vant som beste 
kommune i Lister



Teknologi i Lyngdal

• Trygghetsalarm 

• GPS-sporingsteknologi 

• Fall-alarm 

• Dør-alarm 

• Senge-alarm 

• Stråle-alarm 

• Epilepsi-alarm 

• Fukt-sensor 

• Bevegelses-sensor 

• Lysterapi 

• Kamera ved dør 

• Varsling for personer med hørselstap 

• Varsling for personer med demens / kognitiv svikt 

• Robotstøvsuger 

• Vanntåkeanlegg 

• Smarthus teknologi 



Konkrete tiltak – veien videre

• Opprette koordinator for velferdsteknologi (01.10.17)
– Prosjektfase

• Etablere sammenhengende handlingskjede

– Driftsfase 

• Strategisk og operasjonelt fokus på velferdsteknologi

• Etablere et oversiktlig lager

• Ta i bruk modulen for tekniske hjelpemidler i Profil



Planlegging i LK
• Lyngdal helsehus

– Planlagt byggestart våren 2018

– Arbeidsgrupper

• Velferdsteknologi

• Integrasjoner, EPJ, API, standardisering, 

• Opprettet samarbeid med Visma

• Nye Lyngdal 
– Kommunesammenslåing mellom Lyngdal og Audnedal

– Ny kommune fra 2020 – EPJ 



Digitaliser eller Dø

Framtidig vekst i produktivitet vil 

primært komme gjennom mer og bedre 

bruk av IKT, sa Tysklands forbundskansler, 

Angela Merkel. 

Tyske industriarbeidere tjener 15 prosent 

mer i timen enn gjennomsnittet i Europa og 

har gode sosiale ordninger. For å ta vare på 

dette opplever tyskerne det som nødvendig 

å være i forkant på arbeidsbesparende 

teknologi. 

Norge ligger 55 pst. høyere i 

industritimelønn og har enda mer utbygde 

sosiale ordninger. 

Hvorfor har det tatt så lang tid før vi 

kom til samme konklusjon?



Takk for meg. 
Anne Sanden Kvinen – mobiltlf. 97 999 624
Anne.sanden.kvinen@lyngdal.kommune.no


