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SPØRSMÅL OG KOMMENTARER UNDERVEIS

Bruk chat-vindu

• Presenter deg med for- og etternavn og kommune

• Skriv inn spørsmål og/eller kommentar

• Vi adresserer spørsmål og kommentarer til sist
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1. Status fra Nasjonalt Velferdsteknologiprogram

2. Milepæl 1 - Gevinstrealisering

3. Milepæl 2 - Helhetlig tjenestemodell

4. Spørsmål og kommentarer

AGENDA



1
STATUS FRA 

NASJONALT 

VELFERDSTEKNOLOGI-

PROGRAM
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RAPPORTERING FRA PROSJEKTER/KOMMUNER –

IMPLEMENTERINGEN AV TEKNOLOGI

18

60

16

70

137

Behovsanalyse gjennomført

Behov :støtte til forankring og alle fasene i Kvikk-

guide til velferdsteknologi

Anskaffelse gjennomført

Behov: planlegge implementering og overgang til drift, 

endringsledelse, gevinstrealisering

Prosjekt igangsatt

Behov: støtte til fasene i Kvikk-guide 

til velferdsteknologi
Velferdsteknologi tildeles på lik linje 

med andre tjenester

Behov: støtte til resultatoppfølging og 

gevinstrealisering
Ny tjeneste designet

Behov: støtte til anskaffelser og 

videre gjennomføring



Virkemidler som tas i bruk for å oppnå målsetningen:

Leder-

forankring 

Regionale 

samlinger
Milepæler «Task-force» 

ENDRINGER FOR PROGRAMMET I 2020



januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember

Prosjektledersamling

Responstjenester/ leveransemodeller

Gevinstoppfølging

Personvern og informasjonssikkerhet

Tjenesteforløp, prosedyrer og  

kartleggingsrutiner

M1: 

Gevinstrealisering

M2: 

Tjenesteforløp og prosedyrer, 

Kartleggingsrutiner

M3: 

Personvern og 

informasjonssikkerhet
M4: 

Responstjenester/ 

leveransemodeller

27-28. jan. 30-31. mar. 10. jun.

FREMDRIFTSPLAN FOR 2020
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KVIKK-GUIDE TIL IMPLEMENTERING AV VIDEOKOMMUNIKASJON

• Målgruppe er for de som skal innføre videokommunikasjon i helse- og omsorgstjenesten.

• Bakgrunnen for utarbeidelse av guiden er behov som er kartlagt i en spørreundersøkelse av kommunene i Nasjonalt 

velferdsteknologiprogram.

• Guiden er basert på erfaringer fra kommuner i Nasjonalt velferdsteknologiprogram som har tatt i bruk 

videokommunikasjon.

• Hensikten er å gi steg for steg veiledning fra behovsfasen til videokommunikasjon er satt i drift som en naturlig del av 

tjenesten.

• Kvikk-guiden bygger på KS sitt veikart for tjenesteinnovasjon og Digitaliseringsdirektoratets prosjektveiviser, og må sees i 

sammenheng med Direktoratet for e-helses krav ved bruk av videokommunikasjon, og tidligere Kvikk-guider.

• Praktisk bruk av kvikk-guiden 

• Guiden er inndelt i fire hovedfaser med ett beslutningspunkt illustrert i figuren under. 

• Inneholder veiledning, eksempler, verktøy og sjekklister.

Avklare behov

Drifte og 

evaluere 

tjenesten

Designe ny tjeneste

og anskaffe

Implementere 

tjenesten
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BESKRIVELSE AV MILEPÆLER

M1: GEVINSTOPPFØLGING:

• Gevinstplan med rutiner for nullpunktsmåling og gevinstoppfølging.

• Felles format for rapportering av gevinster og inkluderte brukere.

M2: TJENESTEMODELL, TJENESTEFORLØP, PROSEDYRER OG 

KARTLEGGINGSRUTINER

• Tjenesteforløp og prosedyrebeskrivelser.

• Rutiner for kartlegging av brukerbehov hvor tjenester med 

velferdsteknologi er integrert (inkluderer kartlegging av forventede 

gevinster).

M3: PERSONVERN OG INFORMASJONSSIKKERHET:

• Pålagte og nødvendige aktiviteter – eks. databehandleravtale, DPIA, 

behandlingsoversikt (protokoll) og RoS-analyse.

M4: RESPONSTJENESTER/ LEVERANSEMODELLER

• Organisering av responstjenestene.



2
Milepæl 1 –gevinst-

realisering

Bilde 
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INNSATSTEAM FOR GEVINSTREALISERING

Innsatsteamet

• Inger Larsen, Bergen kommune

• Nicolai Welfler, Bamble kommune

• Bettina Lindstad, Sandefjord kommune

• Iselin Lerdalen, Sør-Odal kommune

• Elisabeth Djønne, Helsedirektoratet

Følgende materiale er utarbeidet

• Forløp for gevinstrealisering

• Oppdatert gevinstoppfølgingsverktøy

• Eksempelbank med eksempler på leveranser fra hvert steg i 

forløp for gevinstrealisering. 
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FORLØP FOR GEVINSTREALISERING

PROSJEKTET 

STARTER 

IMPLEMENTERINGEN 

STARTER

OVERGANG 

TIL DRIFT

DAGLIG DRIFT 

KARTLEGGE

GEVINSTER 

LAGE 

GEVINSTREALISERINGSPLAN

STARTE

GEVINSTOPPFØLGING

FØLGE OPP 

GEVINSTER I DAGLIG DRIFT
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• Ha fokus på hele helse- og omsorgstjenesten. 

• Sett tydelige mål for tjenester med 

velferdsteknologi. 

• Avklar forventninger og realistiske gevinster. 

• Avklar roller og ansvarsoppgaver for 

gevinstoppfølging, inkludert måleansvarlig med 

et overordnet ansvar. 

• Skap eierforhold for å sikre fremdrift. 

FAKTORER FOR Å LYKKES MED REALISERING AV 

GEVINSTER
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• Hva ønsker dere at brukerne oppnår med 

velferdsteknologi? 

• Hva ønsker dere at ansatte i tjenesten 

oppnår? 

• Har dere mål om å unngå fremtidige 

kostnader? 

LAG KLARE MÅL FOR IMPLEMENTERINGEN

Forventede 

gevinster
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KARTLEGG GEVINSTER

For hvilke brukergrupper og tjenesteområder skal 
velferdsteknologi skape gevinst? 

Definer hvilke brukergrupper og tjenesteområder som har størst 
potensial. 

Hvordan vil endringer i tjenester og arbeidsprosesser 
skape gevinster? 

Bruk tjenestereisene. Avdekk gevinster for brukeren, ansatte 
og kommunen. Vurder økt kvalitet, spart tid og unngåtte 
kostnader. 

Tallfest gevinster der det er mulig

Bruk gevinstverktøy i Veikartet til å tallfeste spart tid og fremtidig 
unngåelse av kostnader. 

SETT

MÅL

DETALJER

TALLFEST
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LAG GEVINSTREALISERINGSPLAN

4321

Hva skal du gjøre 

for å realisere 

gevinster?

Hvordan skal du 

måle? 
Hvordan skal 

gevinster 

omsettes? 

Hvem har 

ansvaret? 
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MILEPÆL 1 –

LEVERANSE FRA ALLE KOMMUNER INNEN 30.06

GEVINSTREALISERINGSPLAN

Utarbeid gevinstrealiseringsplan for minst en teknologi som 

har blitt eller vil bli implementert i prosjektet. Sørg for at 

planen er forankret blant tjenesteeiere og andre relevante 

beslutningstakere, f.eks. enhetsleder og kommunalsjef.

Følgende bør fremkomme av planen:

• Hvilke gevinster som skal følges opp.

• Beskrivelse av målindikator og hvordan de skal måles. 

• Hvordan frigjorte ressurser kan anvendes på en 

alternativ måte (omsetting av gevinstene).

MÅLINGER

Utfør nullpunktsmåling for alle måleindikatorer som står i 

gevinstrealiseringsplanen.
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GEVINSTOPPFØLGINGSVERKTØYET V1.2

Oppdateringer

• Justering av tidslinjen for månedlige registreringer

• Forenklet mulighet til å avslutte brukere

• Utvidet dashboard

• Bedre synliggjøring av teknologi per bruker

• Oppdatert pris for overliggerdøgn

Webinar

• 28. april, kl. 13:00-14:00

• Gjennomgang av det nye verktøyet

• Påmelding: 

https://meeting.zoho.com/meeting/register?sessionI

d=1028335764

https://meeting.zoho.com/meeting/register?sessionId=1028335764


3
HELHETLIG 

TJENESTEMODELL
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INNSATSTEAM FOR HELHETLIG TJENESTEMODELL

Innsatsteamet

• Kari Eidnes Bjørkheim, Masfjorden kommune

• Kjell-Olav Bondevik, Luster kommune

• Ørjan Kristensen, Beiarn kommune

• Trine-Lise Mørk, Øvre Eiker kommune

• Anette Skogstad, Bodø kommune

• Maahr Ludvig Eikeland, Kristiansand kommune

• Eirik Sletten, Fredrikstad kommune

• Ann-Kristin Smilden, Bærum kommune

• Terje Jørgensen, Bodø kommune

• Kristin Standal, KS
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INNSATSTEAM FOR HELHETLIG TJENESTEMODELL

Følgende materiale skal utarbeides

• Helhetlig tjenestemodell: Totaloversikt

• Prosessbeskrivelse per hovedområde i den 

helhetlige tjenestemodellen.

• Oppdaterte tjenesteforløp per teknologiområde

• Eksempelbank med praktiske eksempler på hvordan 

andre kommuner har organisert 

seg, prosessbeskrivelser og rutiner. 
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Fra prosjektveiviseren: (www.prosjektveiviseren.no) 

Formål: sikre en strukturert og formell avslutning av prosjektet og en god overlevering til linjen

• Fasen innledes ved at prosjekteier beslutter at avslutningen kan starte

• Det gjøres en ryddig og omforent avsjekk mellom prosjekt og linjen om at leveranser som er 

avtalt er levert, og at prosjektmålene er nådd

• Dersom prosjektmålene er nådd, overføres prosjektet til linjen

• Erfaringer bør struktureres og dokumenteres for fremtidig læring

• Gevinstrealiseringsplaner bør oppdateres basert på erfaring så langt

HVA SKJER VED OVERGANG TIL DRIFT

HVA PROSJEKTMETODIKKEN SIER

http://www.prosjektveiviseren.no/
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For at velferdsteknologi skal kunne stå på egne ben i tjenesten, 

bør følgende strukturer være på plass: 

• Tydelige roller og ansvar for eierskap til tjenesten

• Tydelighet rundt tjenestedesignet: flyt i tjenesten, roller, ansvar, 

prosessbeskrivelser, prosedyrer

• Rutiner for kontinuerlig kompetanseheving

• Tydelige roller og ansvar for kontinuerlig forankring

• Rutiner for gjennomføring av risikovurdering og 

beredskapsplaner

• Rutiner for teknisk drift og support

• Rutiner for kontinuerlig forbedring og oppfølging av gevinster i 

drift

ER VI KLARE FOR OVERGANG TIL DRIFT? 
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1. Henvisning fra 

saksbehandler.

2. Gjennomføre initial 

kartlegging og fylle 

ut kartleggings-

skjema.

3. Vurdere om bruker 

kan ha nytte av 

elektronisk 

medisindispenser.

4. Registrere 

anbefalte 

innstillinger for 

brukeren, f. eks. 

tidsintervall.

5. Registrere data og 

måle nullpunkt for 

gevinstrealisering. 

1. Registrere tiltak i 

fagsystem.

2. Tilpasse 

innstillinger for 

dispenser til bruker:

• Tidsintervaller for 

medisinvarsling.

• Hvem som skal 

motta alarm hvis 

medisiner ikke 

tas.

3. Installere medisin-

dispenser hos 

bruker

1. Gjennomføre 

opplæring for 

bruker og 

pårørende.

2. Testperiode over to 

uker hvor 

hjemmetjenesten 

følger opp tett.

3. Evaluere hvordan 

bruker håndterer 

dispenseren og om 

innstillinger bør 

endres.

4. Dokumentere 

endringer i 

fagsystem.

1. Fylle elektronisk 

medisindispenser 

ukentlig eller 

annenhver uke, 

avhengig av 

medisiner.

2. Kontakte bruker 

hvis varsel om at 

medisiner ikke er 

tatt.

3. Håndtere tekniske 

varsler som lavt 

batteri og andre 

tekniske feil.

4. Dokumentere 

endringer i 

fagsystem.

5. Følge opp 

gevinster.

1. Stoppe tjenesten 

midlertidig hvis 

bruker reiser bort.

2. Videreføre 

tjenesten selv om 

bruker havner på 

korttidsopphold på 

sykehjem.

3. Avslutte tjenesten 

hvis evaluering 

tilsier dette:

• Nullstille 

dispenser

• Avslutte tiltak i 

fagsystem

• Legge utstyr på 

lokalt lager/sende 

tilbake til 

leverandør

1. Vurdere hvilke 

effekter elektronisk 

medisindispenser 

har for bruker, 

pårørende og 

ansatte.

2. Evaluere om 

innstillinger bør 

endres.

3. Registrere nye data 

for 

gevinstrealisering. 

4. Avgjøre om tilbudet 

skal opprettholdes 

eller avsluttes.

TJENESTEFORLØP: ELEKTRONISK MEDISINDISPENSER

Henvisning

og

kartlegging

Tilpasning 

og 

installasjon

Opplæring Daglig drift Evaluering
Videreføre

/avslutte

OPPLÆRING AV ALLE ANSATTE
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TJENESTEN FOR VELFERDSTEKNOLOGI BESTÅR 

AV MANGE STEG SOM SKAL FLYTE GODT

Henvisning eller 

forespørsel

Kartlegging 

Vurdering  

brukerens nytte 

av medisin-

dispenser

NEI

JA

Vurdere 

annen 

tjeneste/av

slutte

Registrere tiltak i 

fagsystem

Tilpasse 

instillinger for 

dispenser

Utkjøring 

Installering hos 

bruker 

Oppfølging og 

evaluering 

Dok-

umentere 

endringer i 

tiltaksplan

Hente inn dispenser

Nullstille dispenser

Avslutte vedtak

Dok-

umentere 

eventuelle 

avvik

Avslutte 

tjenesten

JA

NEI

Fylle medisin-dispenser

Kontakte bruker ved varsel 

om ikke tatt medisiner

Håndtere tekniske varlser

DAGLIG DRIFT
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Oppgaver for å sette 

teknologi ut i drift
Løpende oppgaver i drift

Organisatoriske oppgaver

Administrasjon av tjenesten

Support og IT-drift

Oppgraderinger og vedlikehold

Gjennomføre 

kommunikasjons-

tiltak

Håndtere avvik 

i.f.t. avtalt 

tjenestenivå 

Håndtere 

supportbehov

Holde orden på 

utstyr og lager

Forvalte og 

gjennomføre

opplæring

Bemanne 

tjenestene

Gjøre saks-

behandling

Følge opp 

gevinster

Budsjettere for 

nyanskaffelser

Forvalte rutiner 

for personvern og 

informasjons-

sikkerhet

Gi faglig støtte til 

tjenesten

Planlegge og 

gjennomføre 

implementering 

av nye løsninger

Avklare 

tjenestens behov

Gjennomføre 

anskaffelser og 

avrop på avtaler

Hold dialog med 

leverandører

Evaluere 

leverandørforhold

Håndtere 

hendelser og 

problemer med 

systemer og 

utstyr

Drifte systemer 

Planlegge 

endringer

Styre 

oppgraderinger 

og 

konfigurasjoner

Teste nye 

løsninger  

Oppdatere 

teknisk 

dokumentasjon

Endre på 

tjenesteforløp og 

rutiner ved behov

Drifte 

infrastruktur

Henvise, 

kartlegge og 

tildele

Sørge for 

respons og 

uttrykning

Gjøre 

tilpasninger og 

installere

Evaluere og 

avslutte tjeneste

Forvalte system-

og 

utstyrsporteføljen 

Drifte rolle- og 

tilgangsstyring

HELHETLIG TJENESTEMODELL
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Legg til grunn bildet vi har presentert av helhetlig tjenestemodell:

• På hvilke områder har dere en god løsning i kommunen eller 

samarbeidsprosjektet dag?

• På hvilke områder må dere foreta veivalg og rigge bedre prosesser for at 

velferdsteknologi skal fungere bra i daglig drift?

• Finnes det områder hvor dere ser muligheter for samarbeid på tvers av 

kommuner?

TENK OVER UNDERVEIS
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ORGANISATORISKE OPPGAVER

Tips og råd

• Gjør det kjent når ny teknologi tas i bruk og nye tjenester tilbys. 

• Husk å feire resultater og markere måloppnåelser.

• Etabler tydelige rutiner for saksbehandling og dokumentasjon. Tenk 

på rapportering!

• Vedlikehold skriftlig oversikt over behandling av personopplysninger. 

Involver personvernombud!

•

Gjennomføre 

kommunikasjons-

tiltak

Forvalte og 

gjennomføre

opplæring

Bemanne 

tjenestene

Gjøre saks-

behandling

Følge opp 

gevinster

Forvalte rutiner 

for personvern og 

informasjons-

sikkerhet

Gi faglig støtte til 

tjenesten

Endre på 

tjenesteforløp og 

rutiner ved behov
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ØVRE EIKER KOMMUNE
RUTINE FOR DRIFT AV VELFERDSTEKNOLOGI PÅ HELSEHUS

Evaluerer behov for velferdsteknologi hos brukere på egen 

avdeling. Bistår andre avdelinger ved behov. Informerer 

kollegaer om nyheter og endringer.

Avdekker behov. Gjør kartlegging, evaluerer og avslutter iht. 

rutiner. Mottar varsler og gjennomfører tiltak beskrevet i 

Profil. Gjør kontroller av teknologi. Dokumenterer i Profil. 

Opplæring av kollegaer, brukere og pårørende.

Avdekker og melder brukerbehov og behov for evaluering til 

fagpersoner på sone/avdeling. Mottar varsler og 

gjennomfører tiltak beskrevet i Profil. Dokumenterer i Profil. 

Ansvar for lagerbeholdning. Bestilling, retur, utplassering, 

innhenting, innstillinger og vedlikehold. Bistand til 

avdelingene når teknologi ikke fungerer. Dokumenterer i 

Profil.

Lagerbeholdning på velferdsteknologi til hjemmeboende. 

Ressurspersoner

Helsefagarbeider, 

Sykepleier, 

Vernepleier

Ufaglært/assistent

Driftsavdeling på 

Eikertun

Hjelpemiddelutlånet
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ADMINISTRASJON AV TJENESTEN

Håndtere avvik 

i.f.t. avtalt 

tjenestenivå 

Budsjettere for 

nyanskaffelser

Planlegge og 

gjennomføre 

implementering 

av nye løsninger

Avklare 

tjenestens 

behov

Gjennomføre 

anskaffelser og 

avrop på avtaler

Hold dialog med 

leverandører

Evaluere 

leverandørforhold

Forvalte system-

og 

utstyrsporteføljen 

Tips og råd

• Avklar ansvarsfordeling mellom IKT og helsetjenesten

• Analyser behovet for helse- og omsorgstjenesten på kort og lang sikt, 

og se det i sammenheng med digitaliseringsbehovet for andre 

områder i kommunen.

• Etabler intern organisering med tydelig rolle- og ansvarsfordeling. 

Utpek én avtaleeier og operativ avtaleforvalter. 

• Sørg for å gjøre avtalen tilgjengelig og kjent internt slik at bestillinger 

gjøres fra riktig leverandør til riktig pris. 

• Etabler en langsiktig plan for utløsing av opsjoner og/eller avrop på 

rammeavtale.

• Etabler rutiner for hvordan feil og avvik skal fanges opp og meldes til 

leverandør.
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SUPPORT OG IT-DRIFT

Håndtere 

supportbehov

Holde orden på 

utstyr og lager

Håndtere 

hendelser og 

problemer med 

systemer og 

utstyr

Drifte systemer 
Drifte 

infrastruktur

Drifte rolle- og 

tilgangsstyring

Tips og råd

• Utarbeid tydelige rutiner for teknisk support.

• Vurder behovet for lokalt lager for velferdsteknologi – tenk på 

kostnadsdrivere!

• Mange har erfart at det er nyttig med teknisk kompetanse i tjenesten.

• Sørg for å ha en hendelseslogg for loggføring av feilretting og 

vedlikehold.
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Beskrivelse

• Bruker/pårørende melder teknisk problem direkte til leverandør (som 

også er ansvarlig for responstjenesten)

• Leverandør feilsøker, oppdaterer hendelseslogg og holder dialog med 

bruker

• Hvis avvik eller annen alvorlig hendelse oppretter leverandør 

avvik/registrerer i fagsystem

• Når situasjonen er avklart og eventuell feil er utbedret oppdaterer 

leverandør hendelseslogg

• Tjenesten kan ta del av logger etterpå, men er ikke involvert underveis

SUPPORT I DRIFT

Bærum kommune (Trygghetsalarm og eLås)
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OPPGRADERINGER OG VEDLIKEHOLD

Planlegge 

endringer

Styre 

oppgraderinger 

og 

konfigurasjoner

Teste nye 

løsninger  

Oppdatere 

teknisk 

dokumentasjon

Tips og råd

• Hold jevnlig dialog med leverandør om systemoppdateringer og 

planlagte oppgraderinger av utstyr.

• Informer tjenesten om planlagte oppgraderinger og eventuell nedetid.

• Sørg for å ha rutiner for å håndtere henvendelser fra brukere og 

pårørende under nedetid.
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Beskrivelse

• Hjemmetjenesten med vaktmester mottar tekniske varsler for medisindispenser. 

Responssenteret mottar tekniske varsler fra annen velferdsteknologi (f.eks. 

trygghetsalarmer).

• Innkomne varsler vurderes ut ifra omfanget av berørte enheter og type teknisk varsel. 

• Ved systemfeil, omfattende nettverksfeil eller lignende hvor mange/alle enheter blir 

berørt, er det IT-vakt som håndterer varslene. 

• Andre tekniske varsler håndteres enten av responssenter, hjemmetjeneste eller stab 

e-helse avhengig av omfang og type varsel.

• Trygghetspatruljen har fått opplæring i enkeltteknologier, og bistår ved enkle varsler. 

Dette har gjort at kompetansen er tilgjengelig større deler av døgnet.

• Kommunen har full integrasjon mot journal og det kan tas ut detaljert statistikk for alle 

involverte aktører, også for samarbeidskommunene. 

• Eksempelvis så kan responssenteret dokumentere i journal, og melde fra til tjenesten 

om at de skal sjekke journalnotater for oppdateringer når varsler o.l. har blitt håndtert.

• Stab e-helse støtter med informasjonsdeling om planlagte oppgraderinger, og ny 

funksjonalitet.

SUPPORT I DRIFT

Fredrikstad kommune
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MILEPÆL 2 –

LEVERANSE FRA ALLE KOMMUNER INNEN 30.06

HELHETLIG TJENESTEMODELL

TJENESTEFORLØP OG PROSEDYREBESKRIVELSER

RUTINER FOR KARTLEGGING AV BRUKERBEHOV

Rutiner for kartlegging av brukerbehov hvor tjenester med 

velferdsteknologi er integrert (inkluderer kartlegging av 

forventede gevinster).
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Legg til grunn bildet vi har presentert av helhetlig tjenestemodell:

• På hvilke områder har dere en god løsning i kommunen eller 

samarbeidsprosjektet dag?

• På hvilke områder må dere foreta veivalg og rigge bedre prosesser for at 

velferdsteknologi skal fungere bra i daglig drift?

• Finnes det områder hvor dere ser muligheter for samarbeid på tvers av 

kommuner?

TENK OVER OG DISKUTER



4
SPØRSMÅL OG 

KOMMENTARER


