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• Introduksjon v/Kristin Standal

• Gjennomgang av tjenestemodellen v/PA

• Erfaringsdeling fra Beiarn

• Erfaringsdeling fra Øvre Eiker

• Erfaringsdeling fra Kristiansand

• Leveranser milepæl 2

• Spørsmål og svar

Agenda



Spørsmål og kommentarer underveis
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Bruk chat-vindu

• Presenter deg med for- og etternavn og kommune.

• Skriv inn spørsmål og/eller kommentar.

• Vi adresserer spørsmål og kommentarer til sist.

• Ved problemer med chat-vindu kan spørsmål sendes til: 
Velferdsteknologi@PACONSULTING.COM

Tips og triks

• Ha mikrofon og kamera avskrudd hvis du ikke prater.

• Gå ut og inn av møtet hvis du opplever feil med lyd eller 
bilde.

• Bytt rom hvis internett hakker.

mailto:Velferdsteknologi@PACONSULTING.COM


Innsatsteamet for helhetlig tjenestemodell

Deltakere i innsatsteam

• 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
4
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• Tjenestemodellen for velferdsteknologi inneholder en rekke oppgaver som må løses på tvers av sektorer i kommunen.

• Sentrale aktører som løser disse oppgavene er: Helse og omsorg, IT, teknisk avdeling og innkjøp.

• For å løse oppgavene kreves det en tydelig organisering og forankring i roller og ansvarsområder, istedenfor hos 

enkeltpersoner.

• Leveransen for helhetlig tjenestemodell gir veiledning om: organisering av tjenesten, helhetlig oversikt over oppgavene 

som må utføres, og eksempler på hvordan andre kommuner løser oppgavene.

Introduksjon
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Leveranse 1 - Tjenesteforløp:

Hva skal leveres?

• Lage tjenesteforløp per teknologiområde for alle

implementerte teknologier.

• Oppdaterte tjenesteforløp og mal publiseres på 

KS.no, og sendes på mail.

Frist for levering:

• 31. august 2020

Milepæl 2 – Beskrivelse av leveranse 1
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Leveranse 2 -Tjenestemodellen:

Hva skal leveres?

• Definer én tjenesteeier.

• Beskrive hvilken del av tjenesten som har ansvaret for 

hver enkelt oppgave i den helhetlige tjenestemodellen. 

• Egen mal for rapportering av leveranse 2 sendes på 

mail.

Frist for levering:

• 30. september 2020

Milepæl 2 – Beskrivelse av leveranse 2
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1 Innledning

2
Oppgaver for å sette teknologi ut til bruker, sørge for respons, 

uttrykning og evaluering

Henvise, kartlegge og tildele

Gjøre tilpasninger og installere

Sørge for respons og utrykning

Evaluere og avslutte tjeneste

3 Løpende kommunale oppgaver

Vedlikehold av tjenesten

Support, lager og utstyr

IT-drift

Oppgraderinger og vedlikehold på løsninger

Anskaffelser og avtaleforvaltning

INNHOLDET I TJENESTEMODELLEN
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Oppgaver i tjenestemodellen

Løpende kommunale oppgaver

Vedlikehold av tjenesten Support, lager og utstyr 

Oppgraderinger og vedlikehold på løsninger

Gjennomføre 

kommunikasjons

-tiltak

Håndtere support 

på systemer og 

utstyr

Drifte systemer, 

plattformer 

og infrastruktur 

Lede og 

gjennomføre

opplæring

Administrere 

saksbehandlings

kriterier

Følge opp 

gevinster

Forvalte rutiner 

for personvern 

og informasjons-

sikkerhet

Avklare 

tjenestens behov 

og implementere 

nye løsninger

Administrere 

system- og 

utstyrs-

porteføljen

Gjennomføre 

anskaffelser og 

avrop på avtaler

Forvalte avtaler

Anskaffelser og avtaleforvaltning

Drifte 

utstyrslager og 

logistikk

Drifte rolle- og 

tilgangsstyring

Planlegge 

tekniske 

endringer og 

vedlikehold

Styre 

oppgraderinger 

og 

konfigurasjoner

Teste nye 

løsninger  

Oppdatere 

teknisk 

dokumentasjon

Endre på 

tjenesteforløp og 

rutiner

Vurdere risiko og 

planlegge 

beredskap

Oppgaver for å sette teknologi ut til bruker, sørge for respons, uttrykning og evaluering

Henvise, kartlegge 

og tildele

Sørge for respons 

og uttrykning

Gjøre tilpasninger 

og installere

Evaluere og 

avslutte tjeneste

IT-drift

Budsjettere
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Mange ulike aktører påvirker tjenestemodellen

Andre 

aktører
Teknikere

Helse og 

omsorg
IT-avdeling

Hjelpe-

middel-

administras

jon

Innkjøp

Leverandør Pårørende

Bruker

• Familie og venner forholder seg til 

brukerens tjenester i hverdagen, og 

kan bidra ved behov. 

• Brukeren forholder seg til mange 

aktører utenfor 

kommunehelsetjenesten: DPS og 

andre deler av 

spesialisthelsetjenesten. 

• Kan bistå med opplæring, 

responstjenester og installering.

• Samarbeider med kommunen om nye 

innovative løsninger. 

• Definerer tjenestene med 

velferdsteknologi innenfor helse.

• Brukerne mottar tjenester fra flere 

aktører som helsehuset, 

hjemmetjenesten eller 

sykehjemmet.

• Kan bistå med drift av utstyrslager 

og håndtere logistikk og vedlikehold 

av utstyr.  

• Støttefunksjon som legger til rette 

for oppgraderinger, vedlikehold, 

teknisk drift og support. 

• Viktig oppgave i å sørge for at 

teknisk infrastruktur og systemer 

virker som forventet.  

• Utfører ofte installasjon, support på 

utstyr og tilrettelegging av bygg. 

• Reiser i flere kommuner hjem til 

bruker for å håndtere hendelser på 

utstyr og installasjon. 

• Bidrar med anskaffelser og 

avtaleforvaltning.
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Helhetlig tjenestemodell krever etablerte roller og ansvar 

for å sikre at oppgavene blir ivaretatt

• Arbeid med helhetlig tjenestemodell krever fokus på den helhetlige organiseringen og inkluderer IT, teknisk drift, 
leverandører og andre eksterne aktører. 

• Det er viktig å være klar over alle oppgavene som må ivaretas, hvilke aktører som er involvert og formelt etablere roller 
og ansvar. Det er en klar lederoppgave å sørge for at dette skjer. 

• Organisasjonskartet må være tydelig, slik at det aldri er tvil om hvem som skal henvende seg til hvem, og alle roller og 
ansvar må være godt forankret i linjen. 

• Fordeling av roller og ansvar vil kunne variere avhengig av størrelsen på kommunen, hvilke teknologier som er satt i 
drift, om kommunen utfører oppgavene selv, samarbeider med andre kommuner og/eller får hjelp fra leverandører til å 
løse oppgavene. 
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Tjenesten krever én eier på toppen

• Kommunen bør peke ut én tjenesteeier som har ansvar for den sektorovergripende tjenesten fra A til Å.

• Det er naturlig at tjenesteeieren har tilhørighet i helse- og omsorgstjenesten.  

• Tjenesteeieren har overordnet ansvar for tjenesten, og har myndighet til å godkjenne endringer i den. 

• Ansvaret innebærer «ansvar for alt»: Brukernære tjenester, systemer, utstyr og leverandører. 

• Tjenesteeieren skal se alt i sammenheng, ha helhetlig ansvar og sørge for at tjenesten ikke blir stykkevis og delt. 

• Tjenesteeieren skal koordinere oppgavene på tvers av organisasjonskartet, ikke bare innenfor sin egen «boks» i 

organisasjonen. 

• Tjenesteeieren må få delegert ansvar og myndighet fra høyeste hold i kommunen til å ta dette ansvaret på tvers av 

organisatoriske skillelinjer. 



• Ørjan Kristensen, Beiarn kommune

• Trine-Lise Mørk, Øvre Eiker kommune

• Maahr Ludvig Eikeland, Kristiansand kommune

Erfaringsdeling fra 

andre kommuner
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Leveranse 1 - Tjenesteforløp:

Hva skal leveres?

• Lage tjenesteforløp per teknologiområde for alle

implementerte teknologier.

• Oppdaterte tjenesteforløp og mal publiseres på 

KS.no, og sendes på mail.

Frist for levering:

• 31. august 2020

Milepæl 2 – Beskrivelse av leveranse 1
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1. Saksbehandler 

mottar søknad og 

informerer ansvarlig 

tjeneste om nytt 

kartleggingsbesøk.

2. Gjennomføre 

kartlegging og fylle ut 

kartleggings-skjema.

3. Vurdere om bruker 

kan ha nytte av 

medisindispenser.

4. Tildele 

medisindispenser til 

bruker.

5. Registrere anbefalte 

innstillinger for 

brukeren.

6. Registrere data og 

måle nullpunkt for 

gevinstrealisering. 

1. Registrere tiltak i 

fagsystem.

2. Klargjør og 

konfigurerer 

medisindispenser til 

bruker:

• Tidsintervaller for 

medisinvarsling.

• Hvem som skal 

motta alarm hvis 

medisiner ikke tas.

3. Installere medisin-

dispenser hos 

bruker.

1. Gjennomføre 

opplæring med 

bruker og pårørende.

2. Testperiode over to 

uker hvor 

hjemmetjenesten 

følger opp tett.

3. Evaluere hvordan 

bruker håndterer 

dispenseren og om 

innstillinger bør 

endres.

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 

hendelser, avvik og 

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.

1. Vurdere brukerens 

nytte av tjenesten.

2. Evaluere om 

innstillinger bør 

endres.

3. Registrere nye 

målinger i 

gevinstplan.

4. Avgjøre om tilbudet 

skal videreføres eller 

avsluttes.

OPPLÆRING AV ALLE ANSATTE

Kartlegging og 

tildeling

Tilpassing og 

installasjon
Opplæring Daglig drift Evaluering

Videreføre/      

avslutte

TJENESTEFORLØP: ELEKTRONISK MEDISINDISPENSER
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Leveranse 2 -Tjenestemodellen:

Hva skal leveres?

• Definer én tjenesteeier.

• Beskrive hvilken del av tjenesten som har ansvaret for 

hver enkelt oppgave i den helhetlige tjenestemodellen. 

• Egen mal for rapportering av leveranse 2 sendes på 

mail.

Frist for levering:

• 30. september 2020

Milepæl 2 – Beskrivelse av leveranse 2



Spørsmål og svar


