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Overordnet mål: 

 
 

 Omsorgsteknologi og velferdsteknologi er tatt i 

bruk og er med på å øke sikkerheten og 

kvaliteten i tjenestene og bidra til trygghet for 

brukere og pårørende.  

  

 



Resultatmål helse og 
omsorgsplanen 
1. Teknologiske løsninger utnyttes i effektivisering, kvalitetssikring og dokumentasjon av tjenestene 

2. Økt kunnskap om hjelpemidler og teknologi hos helse personell og økt vilje til å prøve ut og ta i 
bruk nye produkter 

3. Elektronisk meldingsutveksling mellom PLO, legekontor og helseforetak  

4. Effektive tjenester der ansatte har tilgang til fagprogram også ute i brukerens hjem 

5. Effektiv nøkkelhåndtering 

6. Tilgjengelig velferds og omsorgsteknologi er en naturlig del av tjenestetilbudet 

7. Telemedisinske løsninger er en naturlig del av helseoppfølgingen for enkelte pasientgrupper 

8. Boliger er tilrettelagt for å ta i bruk teknologiske løsninger ved behov  

9. Ledere som: 

- går foran i forhold til å ta i bruk velferds og omsorgsteknologi  

- utvikler medarbeidernes kompetanse innenfor velferds og omsorgsteknologi 

- delegerer oppgaver og oppmuntrer til ansattes og brukeres medvirkning innenfor området. 

- reduserer motstand mot nye løsninger og endrede arbeidsrutiner og som bidrar til at de ansatte er 

med på å utforme nye løsninger  

 



Status i dag i Farsund 
 E-meldingsutvekslingen mellom pleie og omsorgstjenestene og 

sykehus/fastleger er på plass fra mai 2013 

 Praktiske prosedyrer i sykepleietjenestene fra Akribe er tatt i bruk og vi 
er i ferd med integrasjon opp mot fagprogrammet CosDoc 

 Kommunen er gang med prosjekt Hverdagsrehabilitering med tilskudd 
fra Helsedirektoratet. I dette prosjektet skal bruk av velferdsteknologi inn 
som en del av habilitering/rehabiliteringen 

 Ansatte fra ulike deltjenester har startet videreutdanning innenfor 
Velferdteknologi 

 Innført fagprogrammet CosDoc fra Acos på Samsung Ativ mobil 
kombinert med digitale nøkler til mobiltelefonen fra Ascom. 

 Farsund bedt om å være pilotkommune i United4Health i forhold til 
oppfølging av kols- pasienter via nettbrett etter utskriving fra sykehus 

 Brukere med utviklingshemming i gang med å benytte teknologiske 
løsninger (nettbrett) til kontakt med personell, familie og venner og til 
planlegging og styring av sine daglige aktiviteter.    

 



Utfordringer 
 Demografi 

 Demens 

 Kols 

 Diabetes 

 Kreft 

 Ta i bruk og implementere hjemme rehabilitering  

 Utnytte omsorgs/velferdsteknologi 

 

 


