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STATUSRAPPORT 02.07.2018 – 31.12.2018
2. halvår 2018
• Gjennomført lokale arbeidsseminar i 8 av dei 10 kommunane i Nordhordlandsprosjektet
• Ferdig med 2. runde i Velferdsteknologiens ABC i oktober. Det var 240 påmeldte deltakarar til
denne runden
• Den tverrfagleg arbeidsgruppa for anskaffing av velferdsteknologi til 7 av kommunane +
Austevoll, Os og Fusa har jobba med å lese anboda, gjort vurderingar og hatt avklaringsmøter
med aktuelle leverandørar. Tentativ framdriftsplan er forskjøve slik at planlagd
kontraktsignering er utsett frå 14.12.18 til februar 2019
• Opplærings- og kompetanseplan med handlingsplan vart oppdatert for 2019-2020
• Prosjektplan vart oppdatert med endring i referansegruppa
• Prosjektplan vart oppdatert med endring i prosjektgruppa
• Prosjektleiar og 5 frå prosjektgruppa har delteke på samling i det nasjonale
velferdsteknologiprogrammet
• Fått laga poster for Nordhordlandsprosjektet – saman om velferdsteknologi
• Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet varer ut 2020. Hausten 2018 har det blitt jobba
med oppfordringa frå det nasjonale velferdsteknologiprogrammet med å ta opp fleire
kommunar i prosjektet, for å nå dei nasjonale måla om at alle kommunane skal ha
velferdsteknologi som del av tenestene innan 2020. Informasjon om dette vart sendt ut til
dei andre kommunane i Hordaland desember 2018. Det viste seg at det er stor interesse for å
delta i felles søknad til det nasjonale velferdsteknologiprogrammet og deltaking i
Nordhordlandsprosjektet. Dette vert jobba vidare med i januar 2019.

GJENNOMFØRTE TILTAK I PERIODEN
Workshop i samarbeid med nettverk for tenester til menneske med nedsett funksjonsevne i
Nordhordland med tema velferdsteknologi og deltaking frå Fylkesmannen
18.09.18
Les meir: http://nordhordlandsprosjektet.no/workshop-mennesker-med-nedsett-funksjonsevne-ogvelferdsteknologi/
Workshop ROS-analyse og beredskapsplanar
20.11.18
Les meir: http://nordhordlandsprosjektet.no/workshop-ros-analyse-for-kommunane-inordhordlandsprosjektet/
Konferanse for politikarar, lag og organisasjonar og leiarar
Heildagskonferanse 06.11.18
Her var det ca. 150 deltakara. Les meir på nettsida: http://nordhordlandsprosjektet.no/konferanse06-11-18-framtidsretta-dynamiske-og-skreddarsydde-omsorgs-og-helsetenester/

PA Consulting
• I 2017 vart det gjennomført 2 samlingar: oktober og desember
• I 2018 vart det gjennomført 3 samlingar: januar, mars og juni
Til samlingane har kommunane fått ei heimelekse med diverse oppgåver og oppdrag. Ei
viktig oppgåve har vore å lage forankringsplan med informasjon ut i eigen kommune. I tillegg har det
vore prosess med diverse innsiktsarbeid i kommunane. Dette har vore gjort i form av kartlegging av
behov til brukarar, pårørande, og tilsette gjennom intervju og innhenting av fakta i verksemda.
Resultat og analyse av dette arbeidet har gitt kommunane innsikt og informasjon om kva behov som
føreligg når det gjeld velferdsteknologi. Dette har vore med å danna grunnlag for
anbodskonkurransen som vart gjennomførast i prosjektet i 2018. Les meir:
http://nordhordlandsprosjektet.no/pa-consulting-opplaering-for-kommunane/
Hausten 2018 har det vore jobba med å førebu ei 6. samling med PA Consulting 23.01.19 for å
oppsummere effekt og læring, og prosessane ut i eigen kommune. Og i tillegg kunnskap og
kompetanse til å drive prosessane vidare i eigen kommune/region.
Velferdsteknologiens ABC
Avslutning av runde 2 med to like samlingar 22. og 23.10.18
Velferdsteknologiens ABC er fasilitert av USHT Hordaland. Dette kompetanseprogrammet er blitt
svært godt evaluert av dei tilsette.
No har omlag 500 tilsette i regionen gjennomført dette kompetanseprogrammet i løpet av 3 rundar. I
siste runde deltok det 4 personar frå brukarorganisasjonane NFU Lindås og Masfjorden og Ytre
Nordhordland demensforeining. Les meir:
http://nordhordlandsprosjektet.no/organisasjonane-og-den-viktige-brukarstemma-ved-innforing-avvelferdsteknologi/ og
http://nordhordlandsprosjektet.no/velferdsteknologiens-abc-oppstart-runde-2-i-april-2018/
Prosjektgruppemøter
Planlagt månadlege møter september-desember. Ikkje gjennomført møte i september pga.
prioritering av anskaffingsprosess og heller ikkje i oktober pga. stort fråfall til møtet.
Gjennomført: 07.11 og 05.12.18. Viser til referat på kommunane sine postlister.
Styringsgruppemøter
06.09
26.10
03.12
Ressursgruppemøter
Planlagt månadleg september-desember. Har gjennomført planlagt tal møter, men endra tidspunkt
for møter pga. kolliderande arrangement. På siste møtet dette året vart det gjort ei skriftleg
evaluering av ressursgruppemøta i 2018. Ressursgruppene evaluerer at dei har hatt godt utbytte av
møta. Møta er nyttige mtp. erfaringsutveksling, motivasjonsskaping og at dei får svar på spørsmål og
får aktuell informasjon som dei kan bringe tilbake til eigen kommune.
29.08 – tema: gjennomgang prosjektplanar og mandat for ressursgruppa
19.09 – tema: Lindås deler sin status og erfaringar
07.11 – tema: endringsprosessar med psykolog som forelesar
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05.12 – tema: evaluering av ressursgruppe-møta 2018, erfaringsdeling, plan for 2019
Les meir: http://nordhordlandsprosjektet.no/kompetanseheving-for-ressurspersonar/
Referansegruppemøte
28.11.18
Lokale arbeidsseminar
Dette var møter mellom kvar kommune enkeltvis saman med arbeidsgruppa i
Nordhordlandsprosjektet. I nokon kommunar har fastlegane delteke i del av dette møtet
20.08 – Austrheim
03.09 – Osterøy
07.09 – Vaksdal
13.09 – Gulen
25.09 – Radøy
02.10 – Meland
25.10 – Modalen
01.11 – Masfjorden
08.11 – Fedje var planlagt, men utsett
Lindås ikkje gjennomført endå (utsett over nyttår 2019)
Oppfølging kontrakt og implementering i Alver-kommunane
Det er koordinator for velferdsteknologi i Lindås som har hovudansvaret for oppfølging av
kontrakten, men kvar kommune har eigne ansvarspersonar og samarbeider tett med
prosjektansvarleg for velferdsteknologi i Alver.
Prosjektgruppa for Alver har hatt 5 møter, kvar av kommunane har eigne ressurspersonar som har
hatt felles møte/opplæring.
Av det nye utstyret som er i avtalen med ATEA, er ein no i drift med:
•

•
•

Lindås har snart skifta ut alt det analoge utstyret sitt med nytt digitalt utstyr, samt har ute nokre
Safemate lokaliseringsteknologien og Dignio medisineringsstøtte. Det har vore ein lang prosess
men no verkar både responssenterløysinga og digitale alarmar slik dei skal. Og ein er i normal
drift med desse
Meland held på å prøve ut medisineringsstøtte og lokaliseringsstøtte
Radøy har 3 medisineringsstøtte ute i drift, held på med opplæring på Sensio, GX8 og
responsenterløysinga no og ein håpar på at alt er skifta ut i slutten av februar 2018

Arbeidsgruppe anbodsprosess
Status avklare responssenter og leverandør for utstyr:
Det har vore gjennomført ein anbodsprosess i form av konkurranse med forhandling.
21.08:
21.08 – 12.09:
19.09 – 21.09:
03.10 – 05.10:
09.10– 15.10:
22.10 – 26.10:
05.11 – 23.11:

Opning av anbod
Lesing, gjennomgang og evaluering av tilbod
Planlegging av avklaringsmøte 1
Gjennomføring av avklaringsmøter
Oppsummering etter avklaringsmøter, planlegging av avklaringsmøte 2
Gjennomføring og oppsummering etter avklaringsmøte 2
Opning av revidert tilbod og evaluering
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03.12:
05.12 – 13.12:
13.12:
19.12:

Møte med styringsgruppa
Arbeid med evaluering og planlegging av avklaringsmøte 3
Gjennomføring av avklaringsmøte 3
Endeleg evaluering

Utifrå evaluering av tilboda er det teke ei avgjerd på kva leverandør som vil få tildelt kontrakt. Rett
etter nyttår vil tilbodsbrev bli sendt ut. Informasjon om kontrakt og leverandør vil koma i samband
med signering av kontrakt i februar 2019.
Halvvegsrapport
Utsett til våren 2019 grunna nasjonalt velferdsteknologiprogram går ut 2020
Studietur prosjektgruppa
Utsett grunna prioritering av arbeid med anskaffing hausten 2018
Hospitering
Ikkje gjennomført denne hausten
Informasjonsarbeid
Fleire kommunar har drive lokalt informasjonsarbeid gjennom skriftleg informasjon t.d. i postkassane
til innbyggjarane, nettsider og til tilsette i kommunar, fastlegar, lag og organisasjonar, innbyggjarar
m.m. Fleire kommunar jobbar med å utarbeide skriftleg informasjonsmateriell/brosjyrer
Samlingar/Kurs/Konferansar:
Samling Nasjonale Velferdsteknologiprogrammet 16.-17.10
Workshop Leverandørutviklingsprogrammet- gevinstrealisering 24.09 og 11.12
Nettverkssamling
Nettverkssamling i regi av USHT Hordland planlagt til 06.12.18 vart avlyst
Spreiing :
27.08 Innlegg pensjonistseminar i regi av Knarvikmila. Les meir:
http://nordhordlandsprosjektet.no/seminar-for-pensjonistar-i-regi-av-knarvikmila-27-08-18-innleggom-nordhordlandsprosjektet/
11.09 Innlegg Høgskolen i Oslo og Akershus
26.09 Besøk av prosjekt i Møre og Romsdal og Haugaland vekst
27.09 Innlegg Samarbeidsrådet Hardanger
15.10 Innlegg senioruniversitetet i Kvam (Per W)
18.10 Innlegg Høgskolen på Vestlandet
19.10 – Innlegg forsknings- og innovasjonskonferansen til NSF
31.10 – Innlegg for Pensjonistlaget til Fagforbundet i Samnanger
01.11 – Innlegg fagdag Hallingdal, Nasjonale Velferdsteknologiprogrammet
06.11 – Konferanse for politikarar, lag og organisasjonar og leiarar
04.12 – Innlegg konferanse Faglig Forum VFT- Fornebu
06.12 – Innlegg NSCC og HVL
Viser elles ti tidlegare statusrapportar:
http://nordhordlandsprosjektet.no/om-prosjektet/status-for-prosjektet/
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Informasjon om Nordhordlandsprosjektet:
Nettside:
Facebook:

http://nordhordlandsprosjektet.no/
http://www.facebook.com/nordhordlandsprosjektet/

Januar 2019
Arbeidsgruppa i Nordhordlandprosjektet
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