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Disposisjon 
 Presentasjon av Nøtterøy, LIFT, prosjekter, velferdsteknologi 

 De fem fundamentene:  

 Behov – Løsning – Pådriver – Team – Forankring 

 Involvering av brukeren (B-L-T) 

 Kompetanse og nøkkelpersoner og informasjon 

 Eksempel 

 Verktøy 

 Arbeidsgrupper: 

 Problemstilling og behov 

 Innovasjonsspørsmål 



http://www.liftnøtterøy.no 

 Aktive prosjekter i LIFT 

 Fremtidens helsehus (Hanne Myrstad) Hdir 

 Intermediæravdeling (implementert) 

 Samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten (implementert til to legekontor) 

 Sykepleieklinikken (i drift fra 1/1-2014) 

 Hverdagsrehabilitering (Irmelin Skjold) prosjekt avsluttet, skal følges opp med avtalte møter og 
datainnsamling 

 Saman om ein betre kommune (aktivt i psykisk helse- og rus: rett person på rett sted til rett tid) 
(Anne-Britt kjeldsberg) KMD - kommunal og moderniseringsdepartementet 

 3-p-prosjektet, kompetanseheving innen kreftomsorg (Mette Fagernes) 

 Velferdsteknologi (Halvor Lindqvist)  

 Pasientsikkerhet (Renate Solstad) i institusjon: Trykksår, fallrisiko, risiko for underernæring, 
legemiddelgjennomgang. 

 E-læring innen demens for ufaglærte (Renate Solstad) Fylkesmannen 

 Innovasjonsfond/kvalitetsfond til små prosjekter som tildeles tjenestene etter søknad 

 Nytt dagaktivitetstilbud til yngre og personer med demens i tidlig fase (TNT-samarbeid) (Hanne 
Myrstad) Hdir 

 Pasientforløp KOLS (SIV og KIV (tidl 12K) er oppdragsgiver (Irmelin Skjold) 

 



Velferdsteknologi 

erfaringer fra Nøtterøy 
 De ansatte må kunne påvirke prosessen og få kunnskap 

 Presentere noe som ikke er ferdig (ref Mike Lin) 

 Kan godt inneholde noe nytt, vi må tørre å by på oss selv 

 Primærbruker må vite om mulighetene 

 Gi eksempler fra andre 

 Få folk til å se nytteverdi 

 Kompetanse, utdanning av nøkkelpersoner 

 IT-avdelingen må være med hele veien 

 Pårørende 

 Informasjon til alle berørte 

 Ambassadører/pådrivere som vet hva de gjør 

 Behov for å spre budskapet bedre 
 

 



Velferdsteknologi 

erfaringer fra Nøtterøy 
 Trygghetsalarm – 300 personer 

 Kan evt koble til varsler på vann, varme, fukt i seng, fall,  

 bevegelse, døralarm 

 Medisindispensere 

 Ref. GPS og døralarm for personer med demens tar 
utgangspunkt i behov for trygghet 

 Robotteknologi: Paro 

 Giraffen Anne er under utprøving (ref. Artur Serrano, NST, 
EU-prosjekt) 

 Hatt intervju med mulige brukere eldre og med ansatte. 
Opplever ikke at folk generelt er negative. Største motstand 
kommer fra de ansatte, ref etiske betenkeligheter. 

 

 



Behov – Løsning – Pådriver – Team 

- Forankring 
Hva er BEHOVET 

Gjennom arbeidsgrupper kartlegges BEHOV 

Dine, min behov, hvordan finne brukernes behov 

 Løsning 
 Kan bli dyrt å ikke teste først ( B-L-T) 

 Pådriver – engasjert person  
 Må ikke overlates til seg selv. Kan lett møte veggen. Trenger et team 

 Team – teamet trenger ulik kompetanse og innsikt  
 Må kunne kommunisere godt. Teamet må ha en felles forståelse av 

avdekkende behov 

 Forankring – viktig å kunne argumentere for hvilke verdier 
løsningene kan resultere i  



Prosess i psykisk helse- og rus 
Gruppearbeid alle 

 De kjente ikke nok til hverandres arbeidsområde hvilket 
medførte dobbeltarbeid og frustrasjon 

 Problemstilling gruppe 1 

 Hvordan kan vi bli bedre til å utnytte hverandres kompetanse 

 Tiltak: Faglig forum, møttes jevnlig på tvers 

 Resultat: mer kompetente og bedre på samhandling 

 Problemstilling gruppe 2 

 Hvordan kan vi sørge for at mennesker med sammensatte 
lidelser får et helhetlig tjenestetilbud i Nøtterøy kommune? 

 Verktøy n3 

 Tiltak: utarbeide samhandlingsavtale 

 Resultater: skal testes ut 



 Hvem er brukeren? 

Ref Håndboka Innovasjon 10 steg til innovasjon i helsesektoren 

 

Primærbrukerne – de som skal bruke løsningen 

Sekundærbrukerne – de som tilrettelegger 

Tertiærbrukene – for eksempel myndigheter, samfunnet 

 

Involvering av brukerne kan skje via intervju, observasjoner, spørreundersøkelser, fokusgrupper, 
arbeidsgrupper 

 

På grunnlag av hvilke behov vi har kommet frem til, forsøk å formulere et innovasjonsspørsmål ref. 
S.51 i Vi er på vej(A.Digmann, K.E.Jensen, JP Jensen) 

Et innovasjonsspørsmål inneholder en visjon, ikke kjenne svaret på utfordringen, gi en anledning til å 
undersøke hvordan vi kan gjøre ting annerledes, skal være klart, kort og motivert til å gå videre 
): skal kunne skape en handling 



Gruppearbeid, spørsmål 1 
Se for deg en bruker (pasient, eldre person, yngre person, en 

ansatt) 

Bli enige om å velge en som en i gruppa foreslår. 

 

 Hva tror du denne personen bruker dagen til? 

 Hva er personens utfordringer? 

 Hvilke behov har han/hun i hverdagen? 

 

 Tegn og forklar 



Gruppearbeid, spørsmål 2 
Kan dere møte vedkommendes behov? 

 

 Lag et innovasjonsspørsmål eller en problemstilling 

 En utfordring 

 En visjon  

 ikke kjenne svaret på utfordringen,  

 gi en anledning til å undersøke hvordan vi kan gjøre ting 
annerledes,  

 skal være klart, kort og motivert til å gå videre ): skal kunne 
skape en handling 

 



Ta i bruk N3 
 Legg spørsmålet inn i verktøyet og følg veiledningen der 

 På siste side i verktøyet er det mulig å lagre, printe ut og sende 
til egen e-post for å jobbe videre med seinere. 

 

 Lykke til 


