
Sammen om en
bedre kommune

Lenger i eget liv

PDF Creator - PDF4Free v3.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


Et innovasjons prosjekt
• Status: Velferdsstaten slik vi kjenner den i dag er

avhengig av at man finner nye måter å løse
omsorgsutfordringene på.

• Velferdsteknologi vil bli et viktig supplement- vi må
utnytte de ressursene vi har bedre

• NÅ har vi muligheten til å være med i et spennende
prosjekt som gir tilgang til faglig ressursmiljø og
verdifull erfaringsutveksling med andre kommune!
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Velferdsteknologi handler ikke om
teknologi…….. men om mennesker

80% organisering
20 % teknologi

PDF Creator - PDF4Free v3.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


Ikke et rent «teknologiprosjekt»
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Velferdsteknologi
Hensikten

• Innbyggerne i Lister skal ha mulighet til å leve
et selvstendig og trygt liv i eget hjem

• Mer samfunnsøkonomisk bruk av «de varme hendene»
i pleie og omsorg

• Redusere unødvendig tid og ressursbruk i forbindelser
med reiser til og fra behandling/ oppfølging- for det
offentlige og den enkelte

• Skape innovative arbeidsplasser med spennende fagmiljø
hvor fremtidens helse- og omsorgstjeneste utvikles.
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Aktuelle tiltak:
• Utarbeide felles prosedyrer/rutiner for innføring av

teknologi
• Utarbeide felles kravspek/funksjonsbeskrivelse
• Utarbeide en kommunal strategi (felles mal?)
• Se på muligheten for å utvikle trygghetspakke
• Samarbeide med leverandører/husbanken/NAV-

utarbeide veileder/informasjonsbrosjyre
• Gjennomføre 2 regionale samlinger ifht

vurderingskompetanse/lovverk
• Gjennomføre informasjonsmøte for

pårørende/brukerorganisasjoner, eldreråd, råd for
funksjonshemmede

• Samarbeid med FoU miljøer med tanke på
følgeforskning ved innføring av teknologi
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Styringsgruppe
Helsenettverk Lister

Prosjektleder
Cecilie Karlsen

40%

Prosjektkoordinator
Sigurd Kristiansen

100%

Prosjektgruppe/
Fagforum

Arbeidsgruppe
Flekkefjord

Arbeidsgruppe
Kvinesdal

Arbeidsgruppe
Hægebostad

Arbeidsgruppe
Sirdal

Arbeidsgruppe
Lyngdal

Referansegruppe
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• Prosjektgruppe/fagforum
• 1 person fra de 5 kommunene + TV

prosjektleder/prosjektkoordinator

• Arbeidsgruppe i hver kommune:
Ø Helse og omsorg
Ø Teknisk
Ø IT
Ø Forvaltningsenheten
Ø TV
Ø Andre som arbeider med velferdsteknologi
Ø Politiker
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Budsjett
• Lønnsutgifter 650 000
• Reise/kursutgifter/samlinger 65 000
• Kontorutstyr/rekvisita 5000
• Regionale kompetansehevingstiltak 80 000
• Søknadssum 800 000
• Egeninnsats frikjøp fagutvalg 150 000
• Egeninnsats vikar/kompetanseheving 150 000
• 2 Nettverkssamlinger
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Hvordan sikre fremdrift
resultat

• Samarbeid med rådmann/styringsgruppe
• Samarbeid mellom arbeidstakerorganisasjonene,

adm/ledelse, politikere
• Arbeidsgruppene- sammensetning
• Ressurser
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Hvordan sikre fremdrift
resultat

• For å lykkes kreves kreativt arbeid, problemløsning,
forskning, prøving og feiling.

• Innovasjonsprosjekt- utvikling. Da kan ikke alt
planlegges fullt ut

• MÅLBART UTGANGSPUNKT? hvor er vi nå?
• SUKSESSFAKTORER?
• RESULTATMÅL?
• GEVINSREALISERING?
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Metodisk tilnærming
Utgangspunkt
Hvor er vi nå?

Hva ønsker vi å
oppnå?

Tiltak
Hvilke

konkrete tiltak
ønsker vi å
jobbe med?

Resultater
Hvilke

resultater er
ønskelig?

Effekter
Hvilke effekter

får dette for
organisasjonen

?
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Det er nå det begynner…..

PDF Creator - PDF4Free v3.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm

