
STATUSRAPPORTERING E-HELSE VESTLAND 01.03.21-28.02.22  
 

Beskriv kort hvordan det har gått med prosjektet  
Prosjektet følger oppsett framdriftsplan og arbeider vidare med spesifikke arbeidspakker.  

Året 2021 har vore eit spesielt år, òg for prosjektet E-Helse Vestland. Pandemien og følgjene den tok 
med seg har ført til fleire utfordringar, men òg moglegheiter. E-Helse Vestland har gjennom heile året 
forsøkt å navigere seg gjennom dette ukjente landskapet for å  finne  dei beste løysingane. 
Utfordringar har  vore at ein stort sett ikkje har kunna arrangert fysiske møter, verken 
forankringsgruppemøte, styringsgruppemøter  eller arbeidsgruppemøter. Dette har òg skapt 
utfordringar på kompetansehevingsområdet, då digitale opplæringsarenaer ikkje har vore like 
attraktive å melde seg på for tilsette. Samt at ein under digitale arrangement mister muligheten for 
«gangpraten», erfaringsutveksling og nettverksbygging. På den andre sida har ein sett at mange 
kommunar har blitt meir merksame på velferdsteknologi og digitalisering generelt. Dette har i bidratt 
i forankringsarbeidet og synliggjort muligheiter og gevinstar lettare.   

Beskriv hvordan prosjektet skal følges opp i den ordinære driften   
E-helse Vestland har gjennomført andre året i ein femårig plan.  Visjonen er «Alle innbyggarane i 
Vestland fylke skal kunne bu trygt og lengst mogleg heime med velfungerande tenester støtta av e- 
helse, særleg velferdsteknologi». Siktemålet er Vestland som kraftregion for bruk av teknologi i 
helse- og omsorgstenesta. Prosjektet sitt hovudmål er å etablere og vidareutvikle eit sterkt fagleg 
samarbeid for å samle, bygge og dele kunnskap og erfaringar som er viktige for innføring av 
velferdsteknologi i kommunane i Vestland. 
E-helse Vestland er ein fylkesdekkande organisasjon og er eit nettverk for kompetanseoppbygging 
innanfor velferdsteknologi og e-helse. Gjennom denne strukturen kan ein oppretthalda kompetanse, 
samarbeid og driftsformer etter at prosjektet er avslutta.  

Vi ser at prosjektet handlar mest om menneskjer og ikkje teknologi. Det er fokus på 
brukarmedverknad og det er behovet som ligg til grunn for arbeidet som vert gjort. For å endre 
tenestene og få ein betre kvalitet og gevinstar, så må det vere fokus på endringsleiing, kultur- og 
haldningsarbeid.  I dette arbeidet er det viktig å arbeide sektorovergripande og gje 
kompetanseheving der etter behov. Det at det er nye metodar å arbeide på er det viktig med 
forankring på alle nivå og hos alle involverte.  

Si noe kort om gevinstrealisering/økonomi  
Fram til no har vi sett ein gevinst når det gjeld  tverrfagleg og tverretatleg samarbeid. 

Vi har oppretta samarbeid med helseforetak, eit samarbeid som har blitt forsterka gjennom    
prosessvegleiing frå InnoMed i arbeidspakken om digital heimeoppfølging. InnoMed har peika ut  
prosjektet som eit satsingsområde på digital heimeoppfølging.. Gevinstrealisering er eit sentralt mål i 
oppfølginga frå InnoMed og  samarbeidspartar i arbeidspakke 2.  

Innføring av velferdsteknologi viser seg å gje gevinstar for kommunane for både kvalitativt, spart tid 
og unngått kostnadar. Men det er framleis stort potensiale til å hente ut meir. Vi ser at spesielt i 
arbeidspakke 5 velferdsteknologi til barn og unge, så kan dette gje særskilde gevinstar for brukarar 
og pårørande, men òg for kommunane. Gevinstane er meistring, normalisering og sjølvstendigheit 
for barnet/ungdommen og avlastning gjennom tryggleik og redusert belastning for pårørande. Og 
gjennom desse gevinstane vert det reduserte behov for hjelp i skule og fritid. 

Vi ser allereie store gevinstar når det gjeld samarbeidet mellom deltakande kommunar i Vestland 
fylke i forhold til erfaringsutveksling og beste praksis. Kommunane har meldt tilbake at prosjektet 



dekkjer behov på sentrale områder som det hadde vore vanskeleg for kvar kommune å greie på eiga 
hand. Til dømes arbeidet kring DPIA og Tenketank for tenester til personar med utviklingshemming.  

Prosjektet vil støtte opp under likskap i tenestetilbod på tvers av kommune og sjukehusgrenser.   

Eit positivt resultat for  kommunane er at dei i større grad tek kontakt med kvarandre for å  dele 
kunnskap og erfaringar. 

Nyttige erfaringar/gode råd fra prosjektet  
Prosjektet gir mange moglegheiter og opnar opp for samarbeid på fleire  nye arenaer. Vi ser at å få til 
tverrfagleg og tverretatleg samarbeid og erfaringsdeling er sentrale punkt for å få berekraftige 
tenester både lokalt, regionalt og nasjonalt.  

Frå brukarar har me fått tilbakemelding om at betre samarbeid mellom nivåa og tenester er viktig for 
å få mest mogleg smidige og enkle løysingar for den enkelte.  

E-helse Vestland har samla parter frå kommunane gjennom dei to velferdsteknologiprosjekta, ulike 
fagorganisasjonar og brukarorganisasjonar. Samt knytt til oss fagkompetansen hos dei tre USHT og 
dei tre helseføretaka på Vestlandet og akademia.  

Dette har medført at nye samarbeidsprosjekt er blitt etablert. Døme på det er innsamling av 
brukarhistorier på velferdsteknologiområdet frå dei to fylka og ein felles søknad til RFF frå 
deltakarane frå akademia i Vestlandsprosjektet. 

  



AKTIVITETAR 01.01.21-28.02.22 
Januar-juli 2021 
Styringsgrupemøte 
25.05 (Digitalt) 

Prosjektgruppemøte/Forankringsgruppemøte 
13.01 (Digitalt) 

17.02 (Digitalt) 

10.03 (Digitalt) 

14.04 (Digitalt) 

12.05 (Digitalt) 

09.06 (Digitalt) 

Strategigruppa 
20.01 (Digitalt) 

Prosjektsekretariatet 
Fast møte kvar onsdag 

Møter/Arrangement 
11.03 Informasjonsmøte med Agder, Telemark og Vestfold, Innlandet og Trøndelag 

23.03 Informasjonsmøte med  KS, HDIR, Agder, Telemark og Vestfold, Innlandet og Trøndelag 

09.04 Møte med Kommunal – og forvaltningskomiteen på Stortinget 

03.06 Informasjonsmøte med eventuelle nye medlemskommunar 

Spreiing 
13.01 Undervisning/Innlegg på HVL 

19.01 Innlegg webinar i Scotland: Introduction to the Health & Care Ecosystem in Norway (med 
NSCC) 

22.01 Undervisning på Høyanger Vidaregåande skule 

27.01 Innlegg på Arbeidslivskonferansen 

28.01 Innlegg på Helseinnovasjonskonferansen 

11.03 Innlegg hos leverandørar 

15.04 Innlegg Fylkeseldrerådet 

20.04 Innlegg Statsforvaltaren, Demensplan 2025: Velferdsteknologi til personar med demens 

04.05 Innlegg til e-HjerteRehab 

05.05 Innlegg til “Pust deg betre" 

10.06 Innlegg på frukostmøte IT – forum 



15.06 Undervisning/Innlegg Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane SA 

18.06 Undervisning/Innlegg Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane SA 

Det er gjort spreiingsarbeid inn mot det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet 

 

  



ARBEIDSSPAKKE 1 
DATO AKTIVITET MÅLGRUPPE 

Jan- mars Søknad skriving til statsforvaltaren 
Rapportering til statsforvaltaren 

Søknadsgruppa 

06.01 Møte i DPIA - gruppa DPIA - gruppa 
21.01 Webinar: Personvern og 

informasjonssikkerheit. Korleis 
utarbeide DPIA med eksempel  

DPIA-gruppa arrangerte for kommunane 

22.02 Møte i DPIA - gruppa DPIA - gruppa 
09.03 Webinar: Kartlegging og tildeling av 

velferdsteknologi 
PA – consulting (NVP) for kommunane i E- helse 
Vestland 

09.04 Møte i DPIA – gruppa DPIA – gruppa 
29.04 Møte i DPIA – gruppa DPIA - gruppa 
27.05 Møte i DPIA – gruppa  DPIA – gruppa 

 

 

  



ARBEIDSPAKKE 2 
DELMÅL RESULTAT 

1. Tilretteleggjar for å ta i bruk DHO både 
internt i primærhelsetenesta og mellom 
primær- og spesialisthelsetenesta 

2. Bidra til å sette organisasjonane i stand 
til å møte FNs berekraftsmål 

3. Gje likeverdige helsetenester nærast 
mogeleg der pasienten bur 

4. Redusere transporttid, belastning og 
smitterisiko for pasienten 

5. Rett kompetanse på rett plass 

− Har rekruttert 8 spydspisskommunar 
− Etablert strukturert samarbeid mellom 

sjukehus, fastlegar, kommunar og 
brukarar i tråd med nasjonale føringar 

− Prosjektet er eit satsingsfelt hos 
InnoMed  

− Etablert samarbeid med andre prosjekt 
på område (eksempelvis Pust deg 
betre)  i fylket, som har oppstått i 
spesialisthelsetenesta 

− Identifisert samarbeidsområde som det 
skal startast med ut frå brukarfokus:  
unngå lang reisetid - spart tid til følge - 
er nyttig for brukar 

− Førebuing av konkrete operative 
prosjekt pågår 

 

DATO AKTIVITET MÅLGRUPPE 

19.01 Oppstartsmøte med InnoMed Prosjektsekretariatet 
22.01 Planleggingsmøte InnoMed Prosjektsekretariatet 
23.02 Planleggingsmøte InnoMed Prosjektsekretariatet 
16.03 Workshop (digital) InnoMed arrangerte for arbeidsgruppa 
19.03 Arbeidsgruppemøte: Oppstartsmøte Arbeidsgruppe og InnoMed 
13.04 Arbeidsgruppemøte Arbeidsgruppe og InnoMed 
29.04 Arbeidsgruppemøte Arbeidsgruppe og InnoMed 
04.05 Samarbeidsmøte: Prosjektet “Hjarte - 

Rehab” 
Arbeidsgruppe og InnoMed 

05.05 Samarbeidsmøte: Prosjektet “Pust deg 
betre” 

Arbeidsgruppe og InnoMed 

 

  



ARBEIDSPAKKE 3 
DELMÅL RESULTAT 

1. Rett kompetanse på rett plass 
2. Auka kompetansen i responstenesta 
3. Identifisera gevinstar ved dei ulike 

responstenestemodellane.  

− Etablert strukturert samarbeid mellom 
dei ulike aktørane: kommune, 
utdanningsinstitusjonar og 
responssenteret 

− Pågår kartleggingsarbeid av 
kompetanse, organisering og effektar 

− Samarbeidet har ført til utarbeiding av 
søknad til Norsk forskningsråd 

 

DATO AKTIVITET MÅLGRUPPE 
18.02 Arbeidsgruppemøte 

− Presentasjon av arbeidsgruppa 
− Utarbeiding av 

arbeidsgruppenotat 

Arbeidsgruppa 

18.03 Arbeidsgruppemøte 
− Presentasjon av tidlegare 

kartlegging  

Arbeidsgruppa 

06.05 Arbeidsgruppemøte 
− Planlegging av ny kartlegging 

saman med AP4 

Arbeidsgruppa 

02.06 Samarbeidsmøte med AP4 om 
kartlegging av kompetanse og struktur 

Arbeidsgruppa 

17.06 Arbeidsgruppemøte 
− Gjennomgang av arbeid med 

kartleggingsskjema 

Arbeidsgruppa 

 

  



ARBEIDSPAKKE 4 
DELMÅL RESULTAT 

1. Rett kompetanse på rett plass 
2. Bidra med kompetansehevande tiltak 

− Kartlagt aktørar og interessentar. Har 
valt å ha  fokus på tenesteytarar i 
kommunane 

− Pågår kartleggingsarbeid av 
kompetanse og behovet for auka 
kompetanse i kommunane 

 

DATO AKTIVITET MÅLGRUPPE 
16.04 Arbeidsgruppemøte: 

− Oppstartsmøte 
Arbeidsgruppa  

30.04 Arbeidsgruppemøte: 
− Drøftingar kring framdrift og 

metodar for kartlegging.  
− Presentasjon av 

forskingssøknad v/HVL og 
Vestlandsforsking 

Arbeidsgruppa  

25.05 Arbeidsgruppemøte: 
− Drøftingar kring interessentar 

og aktørkart 
− Presentasjon av innvilga tilskot 

til kompetansehevande tiltak 
til tenester for menneske med 
nedsett funksjonsevne v/ 
prosjektkoordinator i AP 5 

Arbeidsgruppe og prosjektkoordinator  for AP 5  

11.06 Arbeidsgruppemøte: 
− Innspel til spørjeskjema til 

kommunane. I samarbeid med 
AP 3 

Arbeidsgruppe og prosjektkoordinator for AP 3 
og 5 

 

 

  



ARBEIDSPAKKE 5 
DELMÅL RESULTAT 

1. Heilskapleg tenestemodell er etablert 
2. Gevinstar for barnet/ungdommen, 

pårørande og tenestene 
3. Samarbeid om tenesteutvikling  
4. Auka kompetanse på velferdsteknologi i 

tenester til personar med 
utviklingshemming 

5. Forebygge digitalt utanforskap 
  
  
  

− Har rekruttert 5 spydspisskommunar 
− Tatt opp i Nasjonalt 

velferdsteknologiprogram sitt barn- og 
ungeprosjekt 

− Etablert strukturert samarbeid mellom 
spydspisskommunane, NAV 
hjelpemiddelsentral, Statped og 
brukarorganisasjonar 

− "Tenketank for velferdsteknologi i 
tenester til personar med 
utviklingshemming" er vidareført 

− Fått tilskot knytt til kompetanse om 
velferdsteknologi til personar med 
utviklingshemming - eige tilleggsarbeid 

 

DATO AKTIVITET MÅLGRUPPE 
Januar
-mars 

Planlegging og utarbeiding av søknad 
opptak i barn- og ungeprosjektet i 
Nasjonalt velferdsteknologiprogram 
(NVP) 

E-helse Vestland 

01.02 Workshop for Tenketanken: 
fokusområder i vidare arbeid for 
implementering av velferdsteknologi 

Tenketanken 

Mars Søknad om kompetansemidlar innan 
tenester for personar med 
utviklingshemming 

E-helse Vestland 

09.03 Møte i “Tenketanken”: erfaringsdeling, 
behovsgjennomgang 

Tenketanken 

18.03 Oppstartsamling Barn- og 
ungeprosjektet 2021 i regi av NVP 

Deltakarkommunane, arbeidsgruppa 

20.04 Oppstartmøte i arbeidsgruppa Arbeidsgruppa 
20.04 Møte i “Tenketanken”: vidare arbeid 

med påbegynt arbeid i førre møte 
Tenketanken 

26.04 Læringsmøte med ein av dei erfarne 
kommunane i det nasjonale barn- og 
ungeprosjektet 

Prosjektansvarlege i kommunane og 
prosjektkoordinator 

06.05 Workshop i regi av NVP knytta til 
milepæl 1: målsetting og gevinstar 

Arbeidsgruppene i deltakarkommunane, 
arbeidsgruppa i E-helse Vestland 

25.05 Arbeidsgruppemøte Arbeidsgruppa 
14.06 Workshop i regi av E-helse Vestland 

med tema “Brukarfokus” 
Arbeidsgruppene i deltakarkommunane, 
arbeidsgruppa i E-helse Vestland, 
samarbeidspartar 



17.06 Møte i “Tenketanken”  Tenketanken 
20.06 Innlevering av milepæl 1: målsetting og 

gevinstar 
Deltakarkommunane 

29.06 Arbeidsgruppemøte - avlyst Arbeidsgruppa 
 

  



ARBEIDSPAKKE 6 
DELMÅL RESULTAT 

1. Kommunane har etablert 
kompetansehevande tiltak for å auke 
den digitale kompetansen.  

2. Bruk av frivilligheit og stimulerer til 
møter mellom generasjonar. 

3. Forebygge digitalt utanforskap 
  
  

− Har rekruttert 18 kommunar  
− Kommunane har etablert samarbeid 

mellom ungdomsskular og 
vidaregåande skular, kultur, ulike utval 
og helse- og omsorgstenestene. 

− Kommunane har gjennomført tiltak 
som har auka den digitale 
kompetansen hos eldre 

− Gjennomført erfaringsdeling gjennom 
Webinar 

 

DATO AKTIVITET MÅLGRUPPE 
07.06 Workshop – Erfaringsdeling  Deltakande kommunar  
Jan- 
juni 

Planleggingsarbeid lokalt i kommunar Lokale prosjektgruppe 

Jan - 
juni 

Aktivitetar i kommunar Innbyggarar 

 

  



JULI 2021 - FEBRUAR  2022 
 

Styringsgrupemøte 
14.09 (Digitalt) 

30.11 (Digitalt) 

15.02.22 (Digitalt) 

Forankringsgruppemøte 
25.-26.08 (Fysisk i Førde) 

29.09 (Digitalt) 

24.11 (Digitalt) 

14.12 (Digitalt) 

12.01.22 (Digitalt) 

22.-23.02.22 (fysisk, Bergen) 

Prosjektsekretariatet 
Fast møte kvar onsdag 

Møter/Arrangement 
27.08 Informasjonsmøte med eventuelle nye medlemskommunar i Vestland fylke 

30.08 Workshop for brukarrepresentantar i prosjektet 

03.09 Møte med NORCE 

13.09 Møte med Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP)  i Oslo om vegen vidare 2022-2024 

27.09  Møte med prosjekt ORASTAT, elektriske tannbørster 

30.09. Kick-off samling for arbeidspakke 6:  Digitalt utanforskap 

30.09. Møte med  KS, om samarbeidsmodellar for Digi-nettverka, KS e-komp og E-helse Vestland 

04.10 Møte med USHT Fonna og kommunane i  deira område  

15.10 Møte KS- samarbeidsmøte i Oslo om vegen videre NVP 

29.10  Møte med leiarar  i Ullensvang kommune 

05.11 Informasjonsmøte for kommunane i Sunnhordland og Stord15.11 Samarbeidsmøte med KS e-
Komp og Digi Vestland 

22.11 og 23.11  Samling  med  NVP, avslutning av meistrings- og tryggleiksprosjektet i noverande 
form og vegen vidare 

02.12 og 03.12 Møte med KS e-Komp om framtidig samarbeidsområde og gjensidig informasjon 

15.12 Møte/samling med KS  



02.02 og 03.02 Medarrangør til Helseinnovasjonskonferansen i Førde 

04.02.22 Møte med kommunalsjefane i Hordalandsregionen (fysisk, Knarvik) 

09.02.2022 Møte med Statsforvaltaren 

21.02 Møte med brukarorganisasjonane (fysisk, Bergen) 

24.02.22 Møte med Digi- Vestland og KS- e-komp 

Spreiing 
02.09. Innlegg i Ullensvang kommune 

02.09 Innlegg i Kvinnherad kommune 

03.09 Undervisning/innlegg Høyanger vgs. Helsefag vg1 og vg2 

16.09 Innlegg på Tekprat 

20.09 Innlegg Webinar PA consulting – Kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplan – 
organisasjonar i NVP  

28.09 Undervisning/Innlegg på HVL Yrkesfaglærarar 

18.10 Undervisning/innlegg på UiB  

28.10 Innlegg/samarbeidsmøte med Statsforvaltaren  

29.10 Undervisning på HVL, Bergen, bachelor vernepleiar 2. året 

29.10 Undervisning på HVL, Sogndal, bachelor vernepleie 2. året 

01.11 Innlegg til Pensjonistlag, Førde 

04.11 Møte med Folkehelseinstituttet om kunnskapsoppsummering 

08.11.21 Innlegg på HTV-konferanse NSF, Loen 

09.11 Innlegg/paneldebatt på EHIN  

19.11 Innlegg på KS sitt møte med kommunalsjefane i Vestland fylke 

30.11 Innlegg på Yrkesseksjonsleiarsamling (kyrkje, kultur og oppvekst og helse og sosial)i 
Fagforbundet 

02.12 Innlegg til Masfjorden kommunestyre 

03.02.2022 innlegg Helseinnovasjonskonferansen, 

12.01.22 Undervisning HVL masterstudentar/E-helse vidareutdanning 

17.01.22 Innlegg i Samarbeidsrådet mellom HVL og Helse Førde21.02.22 Undervisning HVL, Bergen, 
bachelor sykepleien 3. året 

22.02.22 Informasjon om E-helse Vestland til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget  

Det er gjort spreiingsarbeid inn mot det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet i 
prosjektleiarsamlingar og deltaking i ulike arbeidsgrupper.  



 

  



ARBEIDSPAKKE 1 
DELMÅL RESULTAT 

1. Vidareføra nettverk etter 2021 
2. Behalde og vidareutvikle kompetanse 
3. Dele og spreie kunnskap og erfaring 

  

− Strukturert samarbeid mellom 
helseføretak, 
kommunar/fylkeskommune, akademia, 
utdanningsinstitusjonar, 
brukarorganisasjonar og næringsliv 

− DPIA-gruppa  har utarbeida ulike DPIA 
for aktuell teknologi, samt arrangert 
Webinar for deltakarkommunane 

− Initierte arbeid knytt til Kartlegging og 
tildeling av velferdsteknologi som er 
blitt milepæl 4 i det Nasjonale 
velferdsteknologiprogrammet 

− Deling av erfaringar gjennom “Gode 
historier” Er lett tilgjengelege, har 
etablert ei heimeside , er aktive på 
sosiale media og har ein utprega 
delingskultur  

− Undervisning på høgskule, fagskule og 
vidaregåande skular  

− Foredrag på ulike konferansar, møter 
og Webinar både nasjonalt og 
internasjonalt 

 

  



ARBEIDSPAKKE 2 
DELMÅL RESULTAT 

1. Tilretteleggjar for å ta i bruk DHO både 
internt i primærhelsetenesta og mellom 
primær- og spesialisthelsetenesta 

2. Bidra til å sette organisasjonane i stand 
til å møte FNs berekraftsmål 

3. Gje likeverdige helsetenester nærast 
mogeleg der pasienten bur 

4. Redusere transporttid, belastning og 
smitterisiko for pasienten 

5. Rett kompetanse på rett plass 

− Har rekruttert 8 spydspisskommunar 
− Etablert strukturert samarbeid mellom 

sjukehus, fastlegar, kommunar og 
brukarar i tråd med nasjonale føringar 

− Prosjektet er eit satsingsfelt hos 
InnoMed Etablert samarbeid med andre 
prosjekt på område (eksempelvis Pust 
deg betre)  i fylket, som har oppstått i 
spesialisthelsetenesta 

− Identifisert samarbeidsområde som det 
skal startast med ut frå brukarfokus: 
unngå lang reisetid - spart tid til følge - 
er nyttig for brukar 

− Førebuing av konkrete operative 
prosjekt pågår 

 

DATO AKTIVITET MÅLGRUPPE 
20.08 Førebuing InnoMed/arbeidsgruppe 
25.08 Arbeidsgruppemøte Arbeidsgruppe 
01.09 Kompetanseheving InnoMed nasjonalt nettverk 
09.09 Gevinstrealisering InnoMed/prosjektadministrasjon 
10.09 Kompetanseheving Nasjonalt senter for e-

helseforskning 
Prosjektadministrasjon og andre inviterte 

24.09 Kompetanseheving Nasjonalt senter for e-
helseforsking 

Prosjektadministrasjon og andre inviterte 

20.10 Kompetanseheving InnoMed nasjonalt nettverk 
21.10 Miniseminar Helsedirektoratet Prosjektadministrasjon og andre inviterte 
22.10 Kompetansehevingfor Nasjonalt senter for 

e-helse forsking 
Prosjektadministrasjonen og andre 
inviterte 

26.10 
-27.10 
  

Seminar Stor arbeidsgruppe og fleire andre 
inviterte, spesielt utdanningane 

30.11 Kompetanseheving InnoMed nasjonalt nettverk 
03.12 Kompetanseheving Nasjonalt senter for e-

helseforsking 
Prosjektadministrasjonen og andre 
invitere 

07.12 
og 
09.12 

Førebuing InnoMed 

13.12 Informasjon frå leverandør, 
blodsukkermålingar 

Prosjektadministrasjonen 

25.02.
22 

Arbeidsgruppemøte/oppstart DHO 
Nordhordlandskommunane 

Kommunane, prosjektadministrasjonen 



25.02.
22 

Møte med forskingsinstansar og kommunar 
om følgjeforsking arbeidspakke 2 

HVL, Vestlandsforsking Nasjonalt senter 
for e-helseforsking, 
prosjektadministrasjonen 

 

  



ARBEIDSPAKKE 3 
DELMÅL RESULTAT 

1. Rett kompetanse på rett plass 
2. Auka kompetansen i responstenesta 
3. Identifisera gevinstar ved dei ulike 

responstenestemodellane.  

− Etablert strukturert samarbeid mellom 
dei ulike aktørane: kommune, 
utdanningsinstitusjonar og 
responssenteret 

− Pågår kartleggingsarbeid av 
kompetanse, organisering og effektar 

− Samarbeidet har ført til utarbeiding av 
søknad til Norsk forskningsråd 

 

DATO AKTIVITET MÅLGRUPPE 
24.09 Arbeidsgruppemøte 

− Gjennomgang og innspel til 
spørjeundersøkjinga 

Arbeidsgruppa 

04.11 Utsending av spørjeundersøkinga til 
kommunar i E- helse Vestland. (Endeleg 
svarfrist 20.12) 

Tilsette i helse og omsorg, responssenter 
og tilsette i andre einingar som arbeider 
med velferdsteknologi 

02.12 Utsending av spørjeundersøkinga til 
kommunar i Vestland fylke som ikkje er 
med i E- helse Vestland (Endeleg svarfrist 
03.01.22) 

Tilsette i helse og omsorg, responssenter 
og tilsette i andre einingar som arbeider 
med velferdsteknologi 

Januar 
2022  

Arbeid med resultat frå spørjeundersøkinga 
for E – helse Vestland 

Prosjektkoordinator AP 3 og AP 4 og 
forskar frå HVL 

11.02.
2022 

Arbeidsgruppemøte: 
− Gjennomgang av foreløpige resultat 

frå spørjeundersøkinga utført i 
kommunar i E- helse Vestland 

Arbeidsgruppa. Samt arbeidsgruppe frå 
AP4 og prosjektkoordinator i AP 5 

  



ARBEIDSPAKKE 4 
DELMÅL RESULTAT 

1. Rett kompetanse på rett plass 
2. Bidra med kompetansehevande tiltak 

− Har valt å ha fokus på tenesteytarar i 
kommunane i denne fasen 

− Har utarbeida digitalt spørjeskjema for 
å kartlegge kompetanse hos tilsette i 
kommunane og responssenter, og kva 
for  kompetansehevande tiltak det er 
behov for 

 

DATO AKTIVITET MÅLGRUPPE 
03.09 Arbeidsgruppemøte: 

- Gjennomgang og innspel til 
spørjeundersøkinga   

Arbeidsgruppa 

04.11 Utsending av spørjeundersøkinga til 
kommunar i E- helse Vestland. (Endeleg 
svarfrist 20.12) 

Tilsette i helse og omsorg, responssenter 
og tilsette i andre einingar som arbeider 
med velferdsteknologi 

02.12 Utsending av spørjeundersøkinga til 
kommunar i Vestland fylke som ikkje er 
med i E- helse Vestland (Endeleg svarfrist 
03.01.22) 

Tilsette i helse og omsorg, responssenter 
og tilsette i andre einingar som arbeider 
med velferdsteknologi 

Januar 
2022  

Arbeid med resultat frå spørjeundersøkinga 
for E – helse Vestland 

Prosjektkoordinator AP 3 og AP 4 og 
forskar frå HVL 

11.02.
2022 

Arbeidsgruppemøte: 
− Gjennomgang av foreløpige resultat 

frå spørjeundersøkinga utført i 
kommunar i E- helse Vestland 

Arbeidsgruppa. Samt arbeidsgruppe frå 
AP3 og prosjektkoordinator i AP 5 

  



ARBEIDSPAKKE 5 
DELMÅL RESULTAT 

1. Heilskapleg tenestemodell er etablert 
2. Gevinstar for barnet/ungdommen, 

pårørande og tenestene 
3. Samarbeid om tenesteutvikling  
4. Auka kompetanse på velferdsteknologi i 

tenester til personar med 
utviklingshemming 

5. Forebygge digitalt utanforskap 
  
  
  

− Har rekruttert 9 spydspisskommunar 
− Tatt opp i Nasjonalt 

velferdsteknologiprogram sitt barn- og 
ungeprosjekt 

− Etablert strukturert samarbeid mellom 
spydspisskommunane, NAV 
hjelpemiddelsentral, Statped. og 
brukarorganisasjonar 

− "Tenketank for velferdsteknologi i 
tenester til personar med 
utviklingshemming" er vidareført 

− Fått tilskot knytt til kompetanse om 
velferdsteknologi til personar med 
utviklingshemming - eige tilleggsarbeid 

 

DATO AKTIVITET MÅLGRUPPE 
Juli-
august 

Planlegging og utarbeiding av søknad om 
ekstra midlar i barn/unge/vaksne-prosjektet 
i Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP) 

E-helse Vestland 

Aug-
sept. 

Rekruttering av nye spydspisskommunar E-helse Vestland 

31.08 Arbeidsgruppemøte Arbeidsgruppa 
31.08 Møte med spydspisskommunane om 

innlevering statusrapport Q3 
Prosjektansvarlege i spydspisskommunane 
og prosjektkoordinator 

06.09 Møte med spydspisskommune om 
innlevering knytt til milepæl 2 Tverrfagleg 
tenesteforløp 

Prosjektansvarlege i spydspisskommunane 
og prosjektkoordinator 

07.09 Prosessvegleiing i regi av NVP knytt til 
milepæl 2: Tverrfagleg tenesteforløp 

Arbeidsgruppa, arbeidsgruppene i 
spydspisskommunane 

09.09 Møte med spydspisskommunar om 
innlevering knytt til milepæl 2 Tverrfagleg 
tenesteforløp 

Prosjektansvarlege i spydspisskommunane 
og prosjektkoordinator 

10.09 Innlevering av statusrapport Q3 frå E-helse 
Vestland 

Prosjektansvarlege i spydspisskommunane 
og prosjektkoordinator 

20.09 Samarbeidsmøte med USHT-ene i Vestland 
og Helse Fonna-kommunane om nytt 
delprosjekt 

USHT-ene, E-helse Vestland 

20.09 Prosessvegleiing i regi av NVP knytt til 
milepæl 1: målsetting og gevinstar, for ny 
spydspisskommune 

Prosjektansvarleg og prosjektdeltakar i 
prosjektdeltakar og prosjektkoordinator 

28.09 Arbeidsgruppemøte Arbeidsgruppa 



28.09 Møte med spydspisskommunar om 
innlevering knytt til milepæl 2 Tverrfagleg 
tenesteforløp 

Prosjektansvarlege i spydspisskommunane 
og prosjektkoordinator 

Sept.-
okt. 

Planlegging av Workshop 19.10 Arbeidsgruppa, prosjektkoordinator 

08.10 Innlevering av milepæl 2: tverrfagleg 
tenesteforløp 

Prosjektansvarlege i spydspisskommunane 
og prosjektkoordinator 

08.10 Oppstartmøte i arbeidsgruppa knytt til 
kompetanse velferdsteknologi i tenester til 
personar med utviklingshemming 

NFU, prosjektkoordinator, E-helse 
Vestland, USHT-ene i Vestland og Helse 
Fonna-kommunane 

19.10 Workshop med tema samarbeid lokalt Arbeidsgruppa, lokale arbeidsgrupper i 
samarbeidskommunane, 
samarbeidspartar, arbeidsgruppa i 
kompetanse i velferdsteknologi i tenester 
til personar med utviklingshemming 

20.10 Møte i arbeidsgruppa knytt til kompetanse 
velferdsteknologi i tenester til personar 
med utviklingshemming 

Arbeidsgruppa 

04.11 Prosessveiledning i regi av NVP knytt til 
milepæl 3: helhetlig tjenestemodell 

Prosjektansvarleg og prosjektdeltakar i 
prosjektdeltakar og prosjektkoordinator 

04.11 Møte i arbeidsgruppa knytt til kompetanse 
velferdsteknologi i tenester til personar 
med utviklingshemming 

Arbeidsgruppa 

23.11 Arbeidsgruppemøte Arbeidsgruppa 
26.11 Prosessvegleiing nasjonalt 

velferdsteknologiprogram 
Prosjektansvarleg og prosjektdeltakar i 
prosjektdeltakar og prosjektkoordinator 

Des-
21 

Innlevering av milepæl 3: helhetlig 
tjenestemodell 

Prosjektansvarlege i spydspisskommunane 
og prosjektkoordinator 

Des-
21 

Innlevering av statusrapport Q4 frå E-helse 
Vestland 

Prosjektansvarlege i spydspisskommunane 
og prosjektkoordinator 

13.01 13.01 Møte med nasjonalt 
velferdsteknologiprogram om vegen vidare  

Prosjektkoordinator og prosjektleiar 
 

20.01 Møte med Kunnskapskommunen v/FHI med 
formidling av forskingsresultat  
 

Prosjektkoordinator og prosjektleiar 

25.01 Arbeidsgruppemøte  
 

Arbeidsgruppa 

25.01 Kompetansegruppemøte 
Kompetansegruppa 
 

Kompetansegruppa 

Febr.- 
mars 

Førebuing Workshop mars  Prosjektkoordinator , deltakarar 
arbeidsgruppa og samarbeidspartar 

01.02 Prosjektleiarsamling i Nasjonalt 
velferdsteknologiprogram 

Prosjektkoordinator 



10.02 Informasjonsmøte med ny 
prosjektansvarleg i spydspisskommune 

Prosjektkoordinator og prosjektansvarleg 

15.02 Møte med prosjektansvarlege i 
spydspisskommunane 

Prosjektkoordinator og prosjektansvarleg 
 

18.02 Møte med prosjektansvarlege i 
spydspisskommunane 
 

Prosjektkoordinator og prosjektansvarleg 
 

22.02 Arbeidsgruppemøte  Arbeidsgruppa 
  



ARBEIDSPAKKE 6 
DELMÅL RESULTAT 

1. Kommunane har etablert 
kompetansehevande tiltak for å auke 
den digitale kompetansen.  

2. Bruk av frivilligheit og stimulerer til 
møter mellom generasjonar. 

3. Forebygge digitalt utanforskap 
  
  

− Har rekruttert 18 kommunar  
− Kommunane har etablert samarbeid 

mellom ungdomsskular og 
vidaregåande skular, kultur, ulike utval 
og helse- og omsorgstenestene. 

− Kommunane har gjennomført tiltak 
som har auka den digitale kompetansen 
hos eldre 

− Gjennomført erfaringsdeling gjennom 
Webinar 

 

DATO AKTIVITET MÅLGRUPPE 
30.09 Kick-off  Alle kommunar i E-helse Vestland 
19. 10 Møte med Høyanger Kommune/VGS om 

oppstart av prosjekt digitalt utanforskap 
Høyanger kommune 

Nove
mber 

Søknad til komunal og 
moderninseringsdepartementet på tilskot 
digital utanforskap (tilskot ikkje tildelt E-
helse Vestland) 

Alle kommunar i E-helse Vestland.  

Nove
mber/ 
Desem
ber 

Behandle innkomne søknadar frå 
kommunane, inkl. utbetaling av tilskot.  

E-helse Vestland 
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