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SAUDA

ETNE

SVEIO

HAUGESUND

UTSIRA

KARMØY

BOKN

VINDAFJORD

TYSVÆR

SULDAL

10 kommuner

2 fylker

120000 innbyggere

200-42000 innbyggere

5 kommuner i trygghetsalarmsamarb

8 IT avdelinger





Økt bruk av velferdsteknologi skal gi:

• 1) brukere muligheter for å bo lengst mulig 

hjemme med god livskvalitet, pårørende trygghet 

for en god oppfølging av brukeren

• 2) bedre og kostnadseffektive offentlige tjenester.

• 3) I den grad det er mulig trekkes lokale bedrifter 

med i prosessene for å oppnå økt innovasjon og 

nyskaping innenfor velferdsteknologi.

Prosjektmål



Nasjonalt program for velferdsteknologi

• 2017-2020

• Over 250 kommuner i ulike regionale samarbeid

• Prosjektledermøter

• Samlinger 

• Tilgang på prossesstøtte og workshopfaciltatorer via PA 

Consulting

• Tilgang på mye erfaringer fra og mulighet for samarbeid 

med  andre regioner

• Nærere dialog med E-helsedirektorat



Mål for prosjektperioden 2019 (-2020) 

• 1 Anskaffelse og implementering av trygghets- og 

mestringsteknologi, med muligheter for 

responstjeneste (mål om avtaleinngåelse innen 

august 2019)

• 2 Implementering av elektronisk medisineringsstøtte 

(Anskaffelse høsten 2018 og implementering i 2019. 

Alle kommuner er med i anskaffelsen.) 

• 3 Det skal samordnes ved nye felles anskaffelser 

innen velferdsteknologi. 





Konferanse i 

samarbeid 

med 

HVL

FOUSAM

USHT 

2017



Workshops

Deltakere fra:

Kommuner

Tillitsvalgte

Politikere

Brukere

Helse Fonna

USHT

FOUSAM

Høgskolen

Næringsliv

NAV Hjelpemiddels.

http://haugalandvekst.no/workshop-om-velferdsteknologi/



Studieturer
• Omsorgsteknologikonferansen 

Bergen

• Møter kommuner, som  Lindås 

og Bergen

• Omvisning på 

omsorgsteknologilaboratoriet 

ved HVL  i Bergen

http://haugalandvekst.no/studietur-morgendagens-omsorg/



Kompetansebygging

• HVL – videreutdanning; Teknologi i helse og omsorg, 

15 sp, Masternivå

• Velferdsteknologiens ABC, gruppeopplegg fra KS 

med lokale samlinger. Utviklingssenter for sykehjem 

og hjemmetjenester i Helse Fonna bidrar med 

oppstart og slutt samling. 





https://www.rehabiliteringskonferansen.no/sevideo

http://jogn.no/les-magasinet-pa-nett/

Rehabiliterings-

konferansen 2018

Medieomtale i Jobb&Næring/Vi 

bygger nytt (Fulldistribusjon) 

https://www.rehabiliteringskonferansen.no/sevideo
http://jogn.no/les-magasinet-pa-nett/


Visningsarenaer

• Visningsrom Havnaberg – «det du kan kjøpe selv»

• Leilighet i Suldal – både korttidsopphold, trening og 

visning/opplæring

• HVL har leilighet med teknologi 



Mål for 2019-(2020)

• 1 Anskaffelse og implementering 

av trygghets- og 

mestringsteknologi, med 

muligheter for responstjeneste



Kommune Trygghetsalarm Fagsystem

Karmøy Telenor Profil

Haugesund Vakt og alarm Gerica

Tysvær Vakt og alarm Profil

Sveio Telenor Cosdoc

Vindafjord Telenor Profil

Etne Telenor Cosdoc

Utsira Sos Int Profil

Suldal Vakt og alarm Cosdoc

Sauda Telenor Cosdoc

Bokn Haugaland kraft Profil



Systemer i bruk innen PLO

5 Profil

4 Cosdoc

1 Gerica



Trygghets- og mestringsteknologi….

• Løsninger som kan varsle når en trenger hjelp – uten 

at en må trykke på en knapp..

• Løsninger som virker både inne og på tur..

• Muligheter for at pårørende kan følge opp noen typer 

varsler



Responstjeneste – rett til  hjemmesykepleie



Responstjeneste – varsler til responssenter



Mål 2019- (2020)

• 2 Implementering av elektronisk 

medisineringsstøtte (Anskaffelse 

høsten 2018 og implementering i 

2019. Alle kommuner er med i 

anskaffelsen.) 



Elektronisk medisineringsdispensere

• Utredning fra fagfolk i Vindafjord

• Haugesund kommune har 

gjennomført et erfaringsprosjekt 

med;

• 10 medisineringsdispensere 

• Rett løsning er individuelt –

passer ikke for alle

• Videreført i Haugesund etter 

prosjektperioden





Arbeidsgruppe medisineringsdispensere

• Karmøy, Haugesund, Tysvær og Etne deltar i gruppen

• Samarbeid med Sør Rogaland ift anskaffelse. 

• Tjenesteinnovasjon – å gå fra eksisterende tjeneste til 

ny måte å tilby en tjeneste på. 





Elektronisk medisineringsstøtte

Første gevinstrealiseringsrapport med 

anbefalinger IS-2416



Aktuell bruk av medisineringsdispenser

Gi 
smertestill

ende

Vente 
30 min

Morgen-
stell

Bruker får 
medisin fra 

medisindispenser 

Vente 30 
(eller 60 

min)

Morgen-
stell



Aktuell bruk av medisineringsdispenser

• Mange brukere skal ha medisin på morgenen.

• Hjemmesykepleien har mange oppdrag 0800-1000

• Medisineringsdispenser gir medisin til korrekt tid som 

medfører at hjemmesykepleien være mer fleksibel ift 

når de kommer. 



Aktuell bruk av medisineringsdispenser

• Brukere som trenger medisin-påminning mange 

ganger om dagen. 

• Mulig å redusere antall besøk som kun handler om 

medisinering. 

• Bruke ressurser til de som trenger det mest



Gevinstrealisering handler om

• Økt kvalitet

• Spart tid

• Sparte kostnader



FOU

• En stipendiat fra HVL gjør sin forskning omkring organisering av ve

lferdsteknologi i regionen, og 

resultater kan tilføre viktig viten omkring feltet.

• • BA oppg Ingeniørfag; Fokus på brannsikkerheten til eldre som mo

ttar hjemmesykepleie •

• Master emne i adm/org: Implementering av teknologi i pleie og

omsorg

• • Masteroppgave, Helseinformatikk; Samhandlingsløsning for kom

mune, pårørende og frivillighet.

• • BA Øk/adm: Implementeringsarbeid 

og organisering av hjemmetjenester. 

• BA Øk/Adm; Rolleavklaringer helse, brann, boligkontor. 

• To masterstudenter innen helse i regionen planlegger også å 

skrive oppgave omkring hjemmeboende med demens og den 

andre med fokus på anskaffelser av vft.



• Mål; Økt Trygghet, slik at flere ønsker å bo lengst 

mulig i egen bolig/leilighet.

• Trygghet for de som bor og arbeider i omsorgsbolig 

eller institusjon

• Etablere kontakt mellom kunde, leverandører og 

høgskole/FOU-miljøer

• Samarbeid med Norwegian Smart Care Cluster

• Bidra til styrking av HVL og brannkompetansen i 

regionen

Brannsikkerhet for risikoutsatte grupper

næringsutvikling/innovasjon





Mål for prosjektperioden 2019 (-2020) 

• Anskaffelse og implementering av trygghets- og 

mestringsteknologi, med muligheter for 

responstjeneste 

• Implementering av elektronisk medisineringsstøtte

• Det skal samordnes ved nye felles anskaffelser innen 

velferdsteknologi. 



Kontakt:

Prosjektleder

Sturle J Monstad

monstad@h-vekst.no

Mob: 90576805

For mer informasjon, se 

haugalandvekst.no/velferdsteknologi 

mailto:monstad@h-vekst.no

