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KRDs (halv)time: 

 

• Hvor er vi i Saman om 
 

• Hvor er vi i Innovasjonsstrategien 
 

• Hva gjør det andre Innovasjonsnettverket 
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Saman om – hva er det? 
• Samarbeidsprogram sentralt og lokalt 

• Temaer: sykefravær, kompetanse og rekruttering, 

heltid/deltid og omdømme, innovasjon 

• Lokale løsninger og kommunal forankring av 

utviklingsarbeidet 

• Samarbeid mellom de folkevalgte, de administrative 

lederne og de tillitsvalgte/medarbeiderne – en 

forutsetning   
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Programmets struktur  

1. 
nettverkssmaling 

Temadag i 
kommunen  

Prosjektledersam
ling (kun 

prosjektleder) 

3. 
nettverkssamling 
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Vår 2014 Høst 2013 Vår 2013 

Oppstartsrapp. Årsrapportering (årlig) Økonomirapportering 

2. 
nettverkssamling 

 

Nasj.konf. 
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Kunnskapsstatuser  
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• FAFO: 

– Sykefravær 

– Kompetanse- rekruttering 

– Omdømme 

– Heltid-deltid 

 

• AgendaKaupang: Årsrapportering 
Pulje 1 

• RO: Gjennomgang av 
oppstartsrapportering Pulje 2 
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Har vi noe å lære av hverandre? 
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Viktige suksessfaktorer –  
for at tiltak skal ha effekt 

• Tiltakene må ta utgangspunkt i 
medarbeidernes behov. 

• Tiltakene må ta utgangspunkt i virksomhetens 
overgripende oppgaver og mål 

• Ledelsen må delta i tiltakene 

• De ansatte må involveres 

• Kommunikasjonen må være god 
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10 råd til prosjektprosessen 
(fra nettverk i pulje 1) 
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Strategi for innovasjon i 
kommunesektoren 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå og Kommunal- og regionaldepartementet 

 

Hvorfor behov for nytenking? 

2012 
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2040 
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Hva er innovasjon? 

• ”Innovasjon er prosessen med å 
utvikle nye ideer og realisere de 
slik at de gir merverdi for 
samfunnet.” 

 

- Nytt, nyttig og nyttiggjort 
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Tiltakene i strategien 

• Kommunevise framskrivninger: 

– regjeringen.no/framskrivninger 

• Støtte til innovasjonsstudium 

• Etablere kompetansesenter for innovasjon 

• Innovasjonspris 

• Finansiell støtte gjennom Fylkesmannen 

• Samarbeidsavtale med KS 
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http://www.regjeringen.no/framskrivinger
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Lenger i eget liv- 
omsorgsinnovasjon i 

Lister 
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• Prosjektleder Sigurd Kristiansen 

• Prosjektkoordinator Marianne Holmesland 

 

• Faggruppen / prosjektgruppen 

• Alf Vatne 

• Anne Sofie Stegemoen 

• Elin Loga 

• Ronny Bjørnevåg 

• Tone Hægeland Svensson 

 

• En arbeidsgruppe i hver kommune 

 

 

 

Hvem er vi  
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• Prosjektet Lengre i eget liv 

 

• Velferdsteknologi og telemedisin 
• Samarbeide med Husbanken 

• Informasjon til innbyggerne 

• Gi råd og veiledning til kommunene i forbindelse med bygging av 
omsorgsboliger og sykehjem 

• Sykesignalanlegg 

• Søknader til regionale utviklings prosesser 

• Mottak av søknader til samarbeid med leverandører 

• Utviklingsplan 2030 for sykehusene på Sørlandet 

• Samhandlingsreformen 

• Telemedisin 

• Leverandørkontakt 

 

 

Hva gjør vi 
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• Målet er å prøve ut tekniske løsninger 
som kan gi brukere mulighet til å bo 
lengst mulig i eget hjem.  

• Søkt om 1 650 000 mill. 

• Prosjektleder og installasjon 

• Det er et mål å investere i mellom 20 - 50 
trygghetspakker og prøve ut disse hos 
brukere i regionen 

• Fremdriftsplan (2år) 

 

Trygghetspakke i hjemmet 
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Lyngdal 
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1. Fremdrift 
Nedsettelse av arbeidsgruppe 

- Avklare deltagere 

- Melde inn til PM 

Forprosjekt 

- Hvor er det hensiktsmessig å ta i bruk teknologi 

- Kartlegge infrastruktur 

- Minst innsats – størst effekt 

Informasjonskampanje  

- Informasjonsvideo 

- Informasjon til administrativt ledermøte 

- Informasjon til politikkere 

- Informasjon til ansatte i Lyngdal kommune (11/23) 

- Informasjon tilgjengelig på hjemmeside 

- Informasjon på facebook side 

- Oppslag i lokalt media 

- Fagtidsskrift  

- Konferanser (KS, Vinnova, Husbanken, Hjelpemiddelsentralen og etc.) 

- Visninger i HJEM 2015 
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1. Fremdrift fortsetter 

Test av medisin dispenser 

Nytt alarm system 

- Innovativt innkjøp 

- eGevinst  

Fleksibel arbeidstid 

InnoBuild 

Åpne formasjonsmøter 

Velferdsteknologi i drift 
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2. Forprosjekt 
Utfordring Ønsket situasjon Mulige løsninger 

Fall • Ingen faller 
• Redusert skadeomfang 
• Hvis de faller, får de hjelp med en gang 

(ingen blir liggende) – tjenesten blir varslet 
selv om fallet er  

• Forebyggende tiltak i hjem: Innstallering av 
automatisk lys, 

• Innstallering av rekkverk i nøkkelområder 
• Innstallering av automatisk døråpner 
• Rådgivning og tilpasning av gode sko. 
• Installasjon av «fallsensor»  
• Tidlig fysikalsk behandling  
• Tidlig bruk av hjelpemidler – rullator og etc. 
• Medisinsk behandling.  
• Kurs: for innbyggere om: fall – hva som er lurt,  
• Frivilligsentralen: måking av snø og strøing-  
• Opptrening med tv-spill 

Holdninger hos 
medarbeider 

• Medarbeidere ser nytten av bruk av 
velferdsteknologi 

• Medarbeidere «syr ikke puter under 
armene» på pasientene  

• Involvere de i prosessene, tidligst mulig.  
• Økt kunnskap om teknologi.  
• Det bør opprettes fora for tema.  

Holdninger hos 
innbyggerne 

• Innbyggerne vet hvordan fremtiden til 
omsorgtjenesten ser ut og forbereder seg i 
henhold til det.  

• Ser nytten av bruk av velferdsteknologi 
• Er kjent med mulige løsninger om 

velferdsteknologi 
• Erkjenner / bevisst på hva kommunen tilbyr av 

tjenester – bevisst på hva de selv må bidra 
med. 

• Vet hvor de kan henvende seg for 
tilleggstjenester (frivilligsentralen / livsglede 
for eldre etc.).  

 

• Informasjon om mulighetene er avgjørende 
for å endre innbyggernes holdninger. 
Arbeidsgruppen ser for seg flere måter å gi slik 
informasjon på: 

• Via allmannamøte / media.  
• Informasjonsbrosjyre om muligheter 

innen teknologi.  
• Film: eldreomsorg i praksis – varme 

hender versus klamme hender. 
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4. Eventuelt 
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Navn på løsning Kostnad 

Trygghetspakke 

Trygghetsalarm     
Komfyrvakt   Hjelpemiddelsentrale

n 

Kaffevakt   Hjelpemiddelsentrale
n 

Lysstyring     

ADL-trinnet 

Robotstøvsuger   3.000  
Robot vasker  3.000 

GPS  1.000 

Varmestyring   
Vannsensor   
Døråpner   
Kalenderfunksjon   Hjelpemiddelsentrale

n 

Smarthus     
Dagsplanlegger   Hjelpemiddelsentrale

n 

      
Kjøleskapsalarm     
Videokommunikasjon   400 kr pr måned 

Bildetilsyn     
Dørkamera   1000 kr 
Epilepsi alarm   Hjelpemiddelsentrale

n 

Vandrealarm     
Atferds varsling     

        

4. Eventuelt 
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Våre verdier: 

Løsningsorientert og handlekraftig 

Utviklingsorientert og nyskapende 

Forutsigbare og kvalitetsbevisste 

Åpne og samspillsorienterte 


