


INNOVASJON I LISTER 

3. NETTVERKSSAMLING 
Lyngdal 19.-20. mars 2014 

 

 



Status Flekkefjord 

Helse-og omsorgsplan 

 2014 –2020 vedtatt 13.02.14 

 
Mål: 

• Flekkefjord kommune skal legge til rette for å bistå 

innbyggere som ønsker å installere 

velferdsteknologi i egne hjem 

• Flekkefjord kommune skal være en innovativ 

kommune som tar i bruk velferdsteknologiske 

løsninger i sykehjem og omsorgsboliger 

• Flekkefjord skal satse på kompetanseheving blant 

ansatte innen bruk av velferdsteknologi. 

 

  



Brukerperspektiv 

• Siden sist: Intervjuet 3 brukere for å få brukerperspektivet. Brukt 

intervjumal slik at vi skulle få likt vurderingsgrunnlag. 

• Personene er yngre funksjonshemmede. 

• Funn: Åpne for velferdsteknologi – men, vanskelig å skille hva som 

er hjelpemidler og hva som er velferdsteknologi 

    - de bruker i dag mange hjelpemidler de ikke ville vært foruten, og 

ønsker nye hensiktsmessige tekniske løsninger etter hvert som 

behovene oppstår. 

    - opptatt av at det er folk i kommunen som har oversikt og 

kompetanse nok, og kan fikse hjelpemidlene fort, ellers vil de ikke 

oppnå stor nok trygghet til at de kan være hjemme lenger med mer 

teknologi. 

     - sitat: «Mennesker er det eneste som gir trygghet – nærhet er en 

uvurderlig kvalitet». 

 



BEHOV 

• Vi har fått underbygd vår teori om at 

spørsmålet blir: 

 

- Hvordan kan velferdsteknologi bidra til å 

øke tryggheten slik at brukerne kan bo 

lenger hjemme? 



                      Trygghetsalarmer 

     21.02.14 

 Møte mellom Fyrtårnet, prosjektlederne 

 i «Saman om» og Trygghetspakken,  

 brannvakta i Flekkefjord, 2 fra arbeids- 

 gruppa i Flekkefjord og leverandør. 

  
 * Hvordan er organiseringen? 

 * Fordeler/ulemper 

 * Videreutvikling  

  



  Byggeprosjekter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 omsorgsboliger psykiske helsetjenester er 

under bygging, blir ferdigstilt oktober/november 

2014. 

•Har universell utforming 

•Blir tilrettelagt for å kunne koble opp aktuell 

velferdsteknologi tilpasset den enkeltes behov. 

 

Oppstart av et prosjekt mellom private personer 

og kommunen vedrørende bygging av nye 

privateide bofellesskap for personer som trenger 

noe bistand/hjelp fra det kommunale 

hjelpeapparatet. 

 

Nybygging av private boliger – familier med 

spesielle behov 



 

  

  Sykesignalanlegg 

   Tjørsvågheimen 

   
 

 

– Hatt besøk av leverandører for å se på evnt oppgradering av 

eksisterende anlegg. 

– Et sykesignalanlegg i dag er en sak for IKT, mens det før var en 

leveranse fra et elektonikkfirma – derfor: 

– Fått på plass en funksjonell arbeidsgruppe med IKT, fagpersoner 

og Sigurd fra «Saman om» 

– Planer om tur til Skien for å se på deres løsning 

– Jobbet frem en foreløpig kravspesifikasjon  

 

Henger sammen med fremdriften av nytt sykesignalanlegg Hidra 

Omsorgssenter, Sundeheimen og flere boliger for 

funksjonshemmede. 



Nattfred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anskaffet  5 kameraer til kommunen 

- Laget system for håndtering av meldinger. 

Tilsynet foregår fra bestemte datamaskiner på de 

ulike tjenestestedene. Feilmeldinger/andre 

meldinger ang. drift kommer inn på mail på 

hovedtelefoner som er betjent 24t i døgnet. 

 

Hjemmebasert omsorg, 3 stk – for tiden ikke i 

bruk, men jobber med konkrete brukere for å få 

de i drift. 

  

Tjenester for funksjonshemmede, 2 stk – holder 

på å søke vedtak fra fylkesmannen for å få lov til 

å bruke de. Satt opp et kamera i personalbasen 

slik at verger, pårørende og brukere kan komme 

å se hva det går ut på. 



Videre planer 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risikoanalyse – trygghetsalarmordningen slik 

det er organisert i dag – Ronny samarbeider med 

brannvakta. 

 

Informasjon om trygghetspakkene til 

Forvaltningsenheten  – Ronny tar kontakt for 

grundig innføring 

 

Informasjon om oppstart trygghetspakker til 

ansatte i hjemmebasert omsorg – neste 

sonemøter – april 2014. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flekkefjord kommune skal delta i nettverk for 

innovasjon gjennom anskaffelser i regi av KS. 

Deltar 2 fra bygg og eiendom og 2 fra 

hjemmebasert omsorg + Ronny. 

Agenda: Oppgradering av Sundeheimen. 

 

Tjenester for funksjonshemmede – Ronny 

kommer på boveiledersamling og 

terapeutsamling for å informere om 

trygghetspakkene og prosjektet 



!!!!!!! 


