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1. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR PROSJEKTET 
 

Styringsdokumentet er et samledokument som beskriver overordnede forventninger og rammer for 
prosjektet. Det definerer prosjektet og danner grunnlaget for videre ledelse og styring av prosjektet, 
og danner til slutt grunnlaget for vurderingen av hvorvidt prosjektet har vært en suksess.   
 
Formålet med styringsdokumentet er å definere prosjektet, danne grunnlaget for riktig 
prosjektledelse og vurdere om prosjektet totalt sett blir vellykket. Styringsdokumentet utarbeides av 
prosjektlederen. Styringsdokumentet oversendes til prosjekteieren og prosjektstyret for prosjektet. 
Prosjekteier signerer styringsdokumentet, som en endelig bekreftelse på at innholdet er godkjent og 
er forankret i ledelsen.  
 
 

1.1. Velferdsteknologiens muligheter   

 
Velferdsteknologi er på full fart inn i omsorgstjenestene både i forvaltningen og som støtte for 
brukerne. Den bidrar til løsninger som kan gi trygghet, sosial kontakt, omsorg og livskvalitet i 
hverdagen. Teknologien skal ikke erstatte eller redusere den menneskelige kontakten, men skal 
frigjøre tid for de som bistår med hjelp. Utviklingen de neste tiårene hvor en får stadig færre hjelpere 
til flere brukere og nye brukergrupper, gjør det nødvendig å tenke nytt.  

 
I dag er det en naturlig del av hverdagen å omgi seg med teknologi, i form av mobiltelefon, nettbrett 
og PC. Vi har etter hvert en oppvoksende generasjon som ikke kjenner til en hverdag uten bruk av 
teknologi. For den godt voksne generasjonen er også teknologien blitt en del av hverdagslivet.  
 
Den teknologiske utviklingen skjer raskt og det er viktig at kommunen som aktør og bruker er med i 
denne utviklingen. Omsorgstjenestene har et stort potensial for å ta i bruk tilgjengelig teknologi og 
for å utvikle ny. Dette gjelder både Velferdsteknologi som kan gi brukerne større trygghet og bedre 
mulighet til å klare seg selv i hverdagen, tilsyn og pleie og teknisk støtte til kommunikasjon, 
administrasjon og forvaltning som frigjør mer tid til direkte brukerkontakt.  
Vi står nå på terskelen til å ta i bruk ny teknologi på nye bruksområder innen helse- og 
omsorgssektoren og vi har en unik mulighet til å utvikle løsninger som gir nye muligheter. En viktig 
forutsetning for å lykkes med denne utviklingen blir å styrke de ansattes kompetanse både i bruk og i 
fagkritiske holdninger.  

 
Styringsdokument, prosjektplan og handlingsplaner vil være handlingsrettede tiltak basert på de 
overordnede strategiene i «Helse og omsorgsstrategi Elverum kommune 2016-2020». Planene skal 
sikre en helhetlig satsning på bruk og utnyttelse av Velferdsteknologi i kommunen. 

 
Velferdsteknologi er et felles begrep for tekniske løsninger og produkter som har til hensikt å 
understøtte og forsterke brukernes trygghet og sikkerhet og gi mulighet for aktiv deltagelse i 
samfunnet. Velferdsteknologi som skaper trygghet hos brukeren kan også spare pårørende for 
unødvendig bekymring.  
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Velferdsteknologi kan være smarthusløsninger, trygghets- og sikkerhetssystemer, systemer for 
overvåking av sykdommer og tilpassede kommunikasjons- og servicesystemer. Mulighetene er mange 
og løsninger må tilpasses den enkeltes behov.  

 
Bruk av Velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal også understøtte helse- 
og omsorgspersonalet i deres daglige virke. Ved å forenkle prosesser og praktiske gjøremål frigjøres 
det tid til omsorg og menneskelig kontakt. Teknologi kan aldri erstatte menneskelig omsorg, men 
som tillegg kan det gi et bedre liv. 
 

 

1.2. Strategisk helse- og omsorgsplan Elverum kommune 2016-2020 

 
Velferdsteknologi kan skape innovasjon i helse- og omsorgstjenestene, og innføring og bruk av 
Velferdsteknologi står høyt på dagsorden i mange europeiske land. Stortingsmelding nr. 29 (2012-
2013) «Morgendagens omsorg» sier at bruk av Velferdsteknologi åpner flere mulighetsrom. 
Velferdsteknologi kan gi mennesker mulighet til å mestre eget liv og helse, bidra til at flere kan bo 
lenger i eget hjem til tross for nedsatt funksjonsevne, og bidra til å forebygge eller utsette 
institusjonsinnleggelse   

 
I strategisk plan for helse og omsorg i Elverum kommune 2016-2020 vedtatt høsten 2016 fremheves 
det at Elverum kommune innen 2020 skal ha en helse- og omsorgstjeneste som er innrettet slik at 
innbyggerne i størst mulig grad mestrer eget liv. En av strategiene for å oppnå dette er å anvende 
Velferdsteknologi som en integrert del av helse- og omsorgstjenesten.  

 
 

3.3 Egenomsorg og mestring Mål 3 – utover 
2020   

Strategier   

Helse- og omsorgstjenestene i Elverum er 

innrettet slik at innbyggerne i størst mulig 

grad mestrer eget liv.   

1. Informasjon og veiledning som bidrar til økt 

egenmestring og pårørendestøtte.   

2. Gjennomføre individ- og gruppetiltak som 

reduserer behov for helse- og omsorgstjenester.   

3. Systematisk brukerinvolvering og 

tjenesteyting som fremmer brukers egen 

mestring.   

4. Hjelp til mestring gis til familier og barn med 

utfordrende hjelpebehov.   

5. Anvende Velferdsteknologi som en integrert 

del av helse- og omsorgstjenestene.   

  
 

Dagens tjenester innenfor helse- og omsorgsområdet i Elverum vurderes i for liten grad å være 
utformet til å møte dagens og morgendagens behov. Veksten i behov for tjenester kan overgå 
muligheten for å utdanne og rekruttere personell og samfunnets evne til å finansiere slike tjenester. 
De samlede ressursene i hele samfunnet må derfor utnyttes bedre for å betjene det samlede helse- 
og omsorgsområdet. Det stilles store krav til innovasjon og endring av tjenestene i årene fremover. 
Helse- og omsorgsvirksomhetene må ha omstillingsevne og utvikle framtidsrettede tjenester med 
nødvendig grad av fleksibilitet. Tjenesteproduksjonen bør organiseres slik at de støtter opp under og 
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utløser alle de ressurser som ligger hos brukerne selv, deres familie og sosiale nettverk, i nærmiljøet 
og lokalsamfunnet, i ideelle virksomheter og i næringslivet.   

 
Dette bygger også opp under en av de andre langsiktige strategiske målene: «Helse- og 
omsorgstjenestene i Elverum er bærekraftige». De tre øverste strategiene vil være svært aktuelle å se 
på i forhold til utnyttelse av Velferdsteknologi.    

 
  

Mål 1 – utover 2020   Strategier   

Helse- og omsorgs-tjenestene i Elverum er 
bærekraftige.   

1. Gi tjenester på laveste effektive omsorgsnivå 
(LEON-prinsippet).   
2. Samhandle med - og støtte pårørende til 
tjenestemottakere.   
3. Samarbeide med frivillige organisasjoner, samt 
utløse egne ressurser hos brukere og lokalsamfunn.   
4. Avklare oppgavefordeling mellom kommunen og 
spesialisthelsetjenesten.   
5. Rekruttere og beholde personell med riktig 
kompetanse.   
6. Kompetanseutvikling hos ledere i helse- og 

omsorg.   

  
Bruk av Velferdsteknologi kan gi muligheter til å samhandle med brukere, pårørende og andre 
aktuelle på en ny måte som kan frigjøre ressurser og skape økt kvalitet i tjenestene.  

 
Fokuset i årene framover bør rettes mot å integrere velferdsteknologiske løsninger som kan bidra til 
økt mestring, trygghet og kvalitet i tjenesten. For å lykkes med implementering av Velferdsteknologi 
må Elverum kommune følge nasjonale anbefalinger og legge stor vekt på organiseringen av 
velferdsteknologien.   

 
 

 

1.2.1. Statistikk og tall  

 

Resultater fra studier i Sverige, England, USA og Norge tyder på at eldre generelt er friskere, mer 
funksjonsdyktige, og har bedre hukommelse enn tidligere. Selv om vi får flere friske eldre, betyr flere 
eldre generelt et økt antall eldre med sykdom og funksjonsnedsettelse. 
 
Figurene under viser utviklingen i Elverum, hvor aldersgruppen 0-66 år i hovedsak har en jevn vekst i 
perioden, men at gruppen 20-66 vokser noe raskere fra 2025. Aldersgruppa 67-79 år har en jevn 
vekst frem til 2025, en liten reduksjon fra 2025 til 2030, og en økning igjen fra 2035. Aldersgruppa 80-
89 år har en jevn nedgang frem mot 2024, men vil etter 2024 få en vesentlig økning. Aldersgruppa 
over 90 år vil være relativt konstant frem mot 2020. Den vil ha en svak nedgang mellom 2020 og 
2025, og i 2030 vil det igjen være på samme nivå som i dag. Vi ser at det vil være en økning i denne 
gruppen etter 2030.  
 
De nærmeste årene er det sannsynlig at tallet på brukere i aldersgruppen 67-79 år vil vokse, mens 
den sterke veksten i aldersgruppen over 80 år først kommer om 10-15 år. Da vil også utfordringene 
knyttet til demens vokse tilsvarende. 
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Den kommunale helse- og omsorgstjenesten står overfor kompetanse- og personellmessige 
utfordringer som har betydning for både kapasitet og kvalitet på tjenestetilbudet. Utfordringene 
dreier seg både om å få nok arbeidskraft, og at arbeidskraften har riktig kompetanse.  
 
 

                
Figur : Befolkningsframskriving 0-66 år, SSB middels vekst  Figur : Befolkningsframskriving 67-90 år+ , SSB middels vekst 
 
 
Hjemmetjenesteorientert profil  
 

 
 
De største endringene i kommunale helse- og omsorgstjenestene de siste tiårene har skjedd i 
hjemmetjenestene, og det er først og fremst hjemmesykepleien som vokser. Dette skyldes en 
tredobling av antall yngre brukere under 67 år. Som følge av en rekke reformer har ansvar og 
oppgaver blitt overført fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. I tillegg kommer omstillingen i 
spesialisthelsetjenesten med kortere liggetid, mer dagbehandling og poliklinisk behandling. Den 
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kommunale helse- og omsorgstjenesten har dermed fått nye brukergrupper med mer faglig krevende 
og komplekse medisinske og psykososiale behov. Det er fortsatt et stort gap mellom det 
tjenestetilbudet som gis i eget hjem og det som tilbys i institusjon, særlig for de eldste 
aldersgruppene.  
 
Tall fra Statistisk Sentralbyrå (KOSTRA; kommune stat rapportering) viser at Elverum kommune har 
en noe institusjonstung tjenesteprofil, og prioriterer hjemmebaserte tjenester til de eldste noe lavere 
enn sammenlignbare kommuner. Det er i perioder press på institusjonsopphold, dette til tross for en 
forholdsvis høy andel sykehjemsplasser. Dette skyldes i hovedsak to forhold; kommunen mangler 
tilstrekkelig omsorgsboliger med heldøgns bemanning for de eldste målgruppene, og har ikke 
prioritert en sterkt utbygd hjemmetjeneste. Dette medfører at flere enn nødvendig søker 
sykehjemsplass for tidlig, hvor behovet for helse- og omsorgstjenester og trygghet gjennom døgnet 
kunne ha vært dekket i eget hjem eller i en omsorgsbolig med døgnbemanning 
 
«Omsorg 2020» (Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020) peker på at det både kvalitets- og 
ressursmessig ligger et stort potensial i en enda sterkere utbygging av hjemmebaserte tjenester. De 
hjemmebaserte tjenestene møter ofte brukere og pårørende i tidlig fase av sykdomsutvikling, og kan 
bidra til at de kan leve og bo selvstendig. En sterkere hjemmetjeneste kan også forebygge ytterligere 
funksjonssvikt og sykdomsutvikling og bidra til å utsette institusjonsinnleggelse eller gjøre 
institusjonsopphold unødvendig. Det er derfor behov for å øke satsning på hjemmetjenester og tidlig 
innsats. Dette vil også gi grunnlag for videre samarbeid mellom den offentlige omsorgstjenesten, den 
frivillige og familiebaserte omsorgen og spesialisthelsetjenesten. 
 
Utfordringsbildet i Elverum kommune er i stor grad i samsvar med utfordringsbildet som presenteres 
i «Demensplan 2020». I tråd med befolkningsframskrivingen vil antall personer med demens i 
Elverum øke betraktelig fra 2024. Dette vil medføre et økt behov for tilbud om aktivitetstilbud og 
avlastning for pårørende, samt døgntilbud. 
 

 
Figur : Prevalens framskriving av demens i Elverum , SSB middels vekst 

 

For at kommunen skal kunne legge til rette for at brukerne får dekket sine behov for helse- og 
omsorgstjenester med riktig kvalitet, og i tilstrekkelig omfang og til riktig tid, må det være god flyt, og 
riktig dimensjonering av trinnene i helse- og omsorgstrappa. 
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I 2017 sto Jotuntoppen bo- og omsorgssenter klart, med 24 heldøgns bemannede omsorgsboliger, 
tilrettelagt for personer med demens. Dette er et etterlengtet tilbud i kommunen og et manglende 
trinn i omsorgstrappa. 
 
Velferdsteknologi vil ha sin naturlige plass innen alle trinnene i omsorgstrappa for å gi trygghet og 
mestring i egen hverdag. 
 
 

 
 

 
Samhandlingsreformen ble innført i psykisk helse 1. januar 2017. Med dette fikk kommunen ansvar 
for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter innen fagområdet. Denne oppgaveforskyvningen 
medfører utfordringer med hensyn til å inneha riktig kompetanse og tilstrekkelig kapasitet. Tjenester 
som kan støttes av velferdsteknologi er: 

 Medisinhåndtering – bruk av medisindispensere slik at brukerne kan være mer selvhjulpen og 
føle økt mestring. 

 Tilsyn natt – teknologi kan bidra til trygghet i hjemmet 

 Kommunikasjon med bruker – bruk av videokommunikasjon som en del av tjenesten for å ha 
dialog med bruker ved behov.  

 
Evalueringen av «Opptrappingsplanen for psykisk helse (2008)» gjennomført av «Norges 
Forskningsråd», pekte på at noen grupper ikke fikk styrket tilbud gjennom opptrappingsplanen. Det 
trekkes særlig frem eldre og mennesker med milde til moderate psykiske lidelser. I Sintef sin rapport 
(2013) om utskrivningsklare pasienter og unødvendige innleggelser pekes det på at tjenestetilbudet 
til mennesker med alvorlig psykisk sykdom og rusproblemer (ROP-lidelser), og særlig de med behov 
for sammensatte og koordinerte tjenester, er for svakt. OECD (Organisation for Economic Co-
operation and Development) viser til manglende koordinering som et betydelig problem for å sikre 
tjenester av god kvalitet til denne gruppen. Velferdsteknologi kan være med å bidra med: 

 Enklere samhandling – bruk av videokommunikasjon for enklere og ved behov hyppigere 
samhandling/koordinering rundt brukerne   
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1.3. Funn fra intervjuer, gruppearbeid og workshop - kort oppsummert 

 
I løpet av 2017 har det blitt arrangert møtepunkter for å innhente opplysninger fra ulike 
interessenter som representerer innbyggerne/tjenestemottakere. Det har vært gjennomført 
workshop med deltakere fra enkelte frivillige lag og politiske råd, i tillegg til gruppearbeid med 
medlemmer av Fagforbundets pensjonistavdeling. Høsten 2017 ble det gjennomført intervju med 15 
brukere, 15 pårørende og ansattgrupper fra alle hjemmesykepleiesonene inkl. nattevaktene. 
Intervjuene var basert på erfaringen med å ha trygghetsalarm og i tillegg ble det etterspurt 
synspunkter angående andre mulige velferdsteknologiske løsninger.  
 
Trygghetsalarmen har vært i bruk i Elverum kommune i lang tid. De tilbakemeldingene vi har fått er at 
dette er et svært viktig trygghetsaspekt for både brukere og pårørende. De opplever hovedsakelig at 
denne tjenesten fungerer veldig godt fra A-Å og er svært fornøyd. Når det kommer til mulighetene i 
ny teknologi er skepsisen mindre enn man skulle anta. Både mobile trygghetsalarmer med 
lokalisering, bruk av sensorer for å gi trygghet i hjemmet og bruk av elektronisk medisineringsstøtte 
ble godt mottatt så lenge teknologien støtter opp under brukerens behov og er funksjonell. Sikkerhet 
og god organisering var også elementer som brukere og pårørende var opptatt av.   
 
Erfaringene fra workshop og gruppearbeid er også at de er positive til å ta i bruk teknologi, men at 
det må være trygge rammer. Teknologien må være stabil, organisasjonen må kunne håndtere 
teknologien og det er viktig med rett tiltak til rett tjenestemottaker.  
 
 

1.4. Statistikk basert på uttrekk i Gerica – kort oppsummert 

 
Statistikk fra Gerica (kommunens fagsystem for vedtak og dokumentasjon av tjenester innen pleie- og 
omsorg), er interessant for å se mengden av tjenestemottakere innen ulike tjenester og tiltak i 
Elverum kommune. Det viser seg at det ikke er så enkelt som man skulle ønske å ta ut målrettet 
statistikk fra Gerica. Sammenligning av ulike tjenester med underliggende tiltak er en utfordring vi 
ikke har greid å løse så langt. Det kan også være interessant å ta ut statistikk med utgangspunkt i 
antall vedtakstimer eller tiltakstimer med utgangspunkt i spesifikke tiltak, men dette har også vært en 
utfordring. Figurene under viser statistikk med utgangspunkt i de tall vi får generert og som er svært 
viktig å ta med seg i videre arbeid.  
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Figuren under viser en oversikt over antall mottakere av hjemmetjenester både fra pleie og omsorg 
og psykisk helse i kommunen, fordelt på antall pr tjeneste.   
 

 
 
 
 
Velferdsteknologi kan ha mange bruksområder. Men det er noen områder som allerede nå har vist 
seg å gi gevinster i andre kommuner; som f.eks. bruk av elektronisk medisineringsdispensere i stedet 
for fysiske besøk og digitalt tilsyn på natt for å gi nødvendig trygghet, men ikke forstyrre. Med 
utgangspunkt i dette og andre utfordringer er det tatt ut statistikk fra Gerica som viser totalt antall 
mottakere med trygghetsalarmer og antall tjenestemottakere med følgende vedtak på tjenester i 
hjemmesykepleien: 

 Dusj – å ha mulighet til å alarmere ved behov kan for enkelte brukere gi nok trygghet til at de 
ikke trenger fysisk en person tilstede når de skal dusje. I dag avsettes 30 minutter til dette 
tiltaket og gjennomføres hovedsakelig hver 14. dag. 

 Gi medisin – mange har besøk inntil 3 og 4 ganger daglig for å få tatt riktig medisin til riktig tid.  

 Dosettbytte – utføres i dag en gang pr. uke. Bruk av medisindispenser kan innbefatte lengre 
intervall mellom dosettbytte, men dette er avhengig av antall dagsdoser og nødvendig 
hyppighet i endret medisinering.  

 Multidoseutlevering – enkelte har dosett i dag i stedet for multidose på grunn av redusert 
håndfunksjon. Medisindispenser åpner multidoseposen og reduserer derfor denne 
utfordringen. Oversikten viser at det er mange som har Multidose i dag. 

 Tilsyn natt – få som får tilbud om fysisk besøk i dag. Venteliste på sykehjemsplass. Digitalt 
tilsyn kan trygge brukeren i eget hjem. 
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Figuren under viser antallet tjenestemottakere med svært få vedtakstimer i hjemmesykepleien. Ca. 
250 tjenestemottakere har 2 timer eller mindre pr. uke. I tabellen synliggjøres hvilke tjenester disse 
har.  Dette måtte gjøres med manuell telling, ingen automatikk i Gerica. 
 
Alle Tjenestemottakere hjemmesykepleie med 2 timer eller færre.  

 
 
 
I tillegg benyttes nøkkelbokser for adgangskontroll for hjemmesykepleien til tjenestemottakernes 
hjem. Disse må byttes innen rimelig tid – ca. 500 stk. Elektronisk dørlås med tilgangskontroll via 
hjemmesykepleiens mobil er utprøvd med gode erfaringer i andre kommuner. 
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1.5. Oppsummering  

 
Elverum kommune har mange tjenestemottakere med trygghetsalarm. Dette har vært et bevisst valg 
og er definert som et lavterskeltiltak. I dag er dette kun stasjonære trygghetsalarmer som 
hovedsakelig kun fungerer innendørs.  Man ser også ut i fra intervjufunn at det er et ønske blant 
noen brukere og pårørende at trygghetsalarm også skal fungere og gi trygghet utendørs. Det er 
behov for å kunne tilby samme trygghet når man ferdes ute. Å tilby mobile trygghetsalarmer i tillegg 
til stasjonære trygghetsalarmer bør arbeides videre med. 
 
Diagram 2 viser at det er en stor andel av tjenestemottakerne i hjemmesykepleien som mottar hjelp 
til dusj, gi medisin, dosettbytte og multidoseutlevering. Dette er områder der teknologien kan gi 
støtte for flere av brukerne. For å finne de aktuelle kandidatene er det svært viktig å kartlegge på 
individnivå.  
 
Mange har tilbud om dusj. Å ha mulighet til å alarmere ved behov kan for enkelte brukere gi nok 
trygghet til at de ikke trenger fysisk en person tilstede når de skal dusje. Det bør sees nærmere på om 
noen i denne gruppen kan være selvhjulpne ved bruk av teknologisk støtte.  
 
Statistikken angående tilsyn natt viser at det er svært få som får tilbud om tiltaket. Elverum 
kommune har vært svært restriktive på å tilby dette. Det kan være mer forstyrrende enn tryggende 
for bruker å få besøk på natt. Funn fra tjenestemottakere og pårørende viser at man ser positivt på å 
kunne få tilbud om digitalt tilsyn. Det blir derfor viktig å se på gevinstområder kommunen kan få ved 
å nyttiggjøre seg teknologiens muligheter. 
 
 «Gi medisin» er et tiltak som mange tjenestemottakere i hjemmesykepleien har. Det finnes ulike 
typer medisindispensere som kan dekke behovet til ulike brukergrupper; både med multidose og 
medisiner i «løsvekt» (kammer). Dette er også et område kommunen bør gå dypere inn i å kartlegge 
kommunens gevinstmuligheter. I tillegg kan det være gevinster (muligens ikke av de største) i å se 
nærmere på mulighetene ved endringer i forhold til tiltakene «Dosettbytte» og 
«Multidoseutlevering». Det man ser av oversikten er at det er mange som har disse tiltakene i dag. 
 
Elverum kommune bruker i dag nøkkelbokser som adgangskontroll til tjenestemottakers hjem. Man 
er inne i siste fase med bruk av disse og det er behov for å finne en annen løsning. Digitalisering av 
denne funksjonen er prøvd ut i flere kommuner i Norge og har gitt god effekt. Hos de som har brukt 
«nøkkelringer» har gevinstene vært store, mens denne effekten ikke vil være like stor i Elverum 
kommune da man her bruker universalnøkkel til nøkkelboksene som adgang. Andre effekter vil være 
gunstig blant annet i form av enklere «nøkkeladministrasjon», begrenset adgangskontroll og 
loggføring ved adgang.  
 
Videokommunikasjon i tjenesten der man enklere kan samhandle med andre samarbeidsaktører er i 
planleggingsfasen i Elverum kommune. Samhandling direkte mot brukere vil være en videre prosess. 
Teknologien er på plass og tjenestene må finne gode rutiner for å ta det i bruk. Det vil i første omgang 
være «Familie og Helse» som prøver ut videokommunikasjon i første omgang. Bruk av 
velferdsteknologi innen dette feltet og for andre vil kunne ha stor gevinst om man nyttiggjør seg 
teknologien godt. Dette arbeidet er igangsatt. 
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Fokus ved installasjon av velferdsteknologi i nybygg må være at teknologien skal støtte opp om 
effektivisering av arbeidsprosessene som skal gjennomføres. Denne prosessen er igangsatt ved 
Helsehuset og må følges opp med synliggjøring av gevinstene.   

2. PROSJEKTETS MÅL   
 

Nivå Beskrivelse Suksesskriterier 

Virksomhetsmål 

 Ønsket fremtidig situasjon 
etter at gevinstene er 
realisert. 

Helse- og omsorgstjenestene i 
Elverum er innrettet slik at 
innbyggerne i størst mulig grad 
mestrer eget liv. 

 God politisk og 
administrativ forankring 

 God informasjon og 
kommunikasjon mellom 
hjemmesykepleien, bruker 
og pårørende. 

Effektmål 

 Hvilke konkrete endringer 
skal prosjektet føre til? 

Anvende Velferdsteknologi som en 
integrert del av helse- og 
omsorgstjenestene. 

 God forankring hos alle 
samarbeidsparter 

 God informasjon og 
kommunikasjon mellom 
hjemmetjenesten, bruker 
og pårørende – hva kan 
kommunen tilby? 

Resultatmål / Prosjektprodukt 

 Hva skal prosjektet levere? 

 Hva er hovedproduktene? 

Tilrettelegge for å anvende 
Velferdsteknologi i helse- og 
omsorgstjenestene: 

 Kompetanseheving/ 
kommunikasjon 

 Effektivisere 
arbeidsprosesser 

 Implementere 
velferdsteknologisk 
plattform 

 Anvende 
velferdsferdsteknologiske 
produkter/utstyr 

 God informasjon og 
kommunikasjon internt og 
eksternt med brukerne.  

 God forankring og 
forståelse hos politiske 
utvalg, ledelsen og ulike 
frivillige organisasjoner som 
kan bli viktige bidragsytere 
og pådrivere for 
implementering av 
velferdsteknologi. 

 Motiverte medarbeidere 

 Møtepunkter for 
samhandling, 
kompetanseutveksling og 
utvikling  

 Gode støtteverktøy 

 God avtale og en god dialog 
med leverandører 

 Tilgang på god teknisk 
kompetanse som tar seg av 
de ulike tekniske 
løsningene og 
installasjonene.  IKT-
brukerstøtte med 
kompetanse på drift og 
dermed støtte til feilsøking. 
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2.1. Avgrensninger 

Velferdsteknologi har et bredt nedslagsfelt og målet er at det tas i bruk innen aktuelle enheter i både 
Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) og Familie og helse (FaHe) i kommunen. Det er hittil vært prøvd 
ut bruk av sensorteknikk i institusjon med godt resultat. I FaHe er man godt i gang med planleggingen 
av å ta i bruk videokommunikasjon som et alternativ til fysiske møter med samarbeidspartnere i 
spesialisthelsetjenesten. Dette er prosesser som blir fulgt opp for videre 
utvikling.  

 
Elverum kommune ønsker å dreie mer av helse og omsorgtjenestene fra institusjon til hjemmebasert 
omsorg. Velferdsteknologi kan være en av løsningene for å gi flere innbyggere/tjenestemottakere 
mulighet til å bo hjemme lengre i eget hjem ved bruk av teknologiens muligheter.  Ved 
implementering av velferdsteknologisk plattform, for styring, overvåkning og gode varslingsrutiner, 
vil kommunen ha en robust og sikker løsning som styrer all bruk av velferdsteknologisk utstyr. 
Hjemmesykepleien vil være den tjenesten som benytter seg mest av mulighetene i teknologien. 
Jotuntoppen med flere typer omsorgsboliger og pleiebase bør være aktuell prøvearena før videre 
utrulling til de ulike sonene i hjemmesykepleien og hjemmetjeneste fra psykisk helse.  Bofelleskapene 
både for personer med nedsatt funksjonsevne og med psykiske lidelser, rehabiliteringsenheter 
(forberede brukere på å mestre eget liv), og de tradisjonelle sykehjemmene i kommunen, skal etter 
prøveperioden ta i bruk Velferdsteknologi på de utprøvde områdene.  

 

3. BESKRIVELSE AV PROSJEKTPRODUKTET 
Elverum kommune må bygge opp en robust digital plattform for å møte fremtidens behov for økt 
bruk av teknologisk støtte i helse og omsorgstjenestene. I denne prosessen vil det være aktuelt å gå 
til anskaffelse av ulikt utstyr for å nå målsetningen. I tillegg må det sees på muligheten for å 
effektivisere arbeidsprosesser og øke kompetansen om Velferdsteknologi hos ulike interessenter.  
 
 

3.1. Beskrivelse av hovedproduktene 

 

Hovedprodukter 

 

Beskrivelse 

 
1. Økt kompetanseheving/ 

kommunikasjon om 
velferdsteknologi 

Anvendelse av mer teknologi inn i helse- og omsorgstjenestene krever 
kompetanseheving blant ansatte, innbyggere og andre interessenter. 
Kompetanseheving på hva dette vil innbefatte og gi av muligheter blir svært viktig. 
Ulike typer kommunikasjonsformer må derfor tas i bruk. 

2. Effektivisere 
arbeidsprossesser 

Ved å ta i bruk velferdsteknologi vil dette også medføre muligheter for å jobbe på 
en annen måte. I arbeidet med å planlegge for mer bruk av teknologi må man også 
tenke endring/tilpasning av arbeidsprosesser. 

3. Velferdsteknologisk 
plattform 

Plattformen skal være knutepunktet for anvendelse av velferdsteknologiske 
produkter/utstyr. Registrering, oppsett, alarmering m.m. vil styres via plattformen. 
I første omgang vil dette være knyttet mot hjemmebasert omsorg. Institusjonene i 
Elverum kommune har egne sykesignalanlegg som teknologien vil bli knyttet opp i 
mot. Dette kan endres på sikt. 

4. Velferdsteknologiske 
produkter/utstyr 

For å kunne ta i bruk velferdsteknologi involverer dette produkter/utstyr ute hos 
tjenestemotakerne. Anskaffelse av produktsortiment for ulike velferdsteknologiske 
produkter/utstyr må på plass. 
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4. INTERESSENTER  
Velferdsteknologi involverer mange aktører og innehar dermed også mange interessenter. Blant 
viktige interessenter er tjenestemottakere, innbyggere generelt, ansatte i kommunen og politisk 
ledelse.  
 

4.1. Interessentoversikt 

Ytterligere informasjon om dette er skilt ut i egne dokumenter som referert til i punktene 4.2.  
 

Målgrupper  Budskap og mål  

 Ansatte: 
 Administrativ ledelse 

 Saksbehandlere i 
tjenestekontoret  

 Psykisk helse 

 Hjemmebaserte tjenester  

 Ergo- og fysioterapeuter 

 Rehabiliteringsenheten i nye 
Helsehuset 

 Andre ansatte i helse- og 
omsorg 

 

Budskap: 
Ansatte skal forstå at Velferdsteknologi er supplerende bistand, og ikke 
skal erstatte mennesker. 
Teknologi er kommet for å bli 

Mål:  
Ansatte har grunnleggende kunnskap om velferdsteknologiske 
muligheter, slik at de informerer, veileder og legger til rette for bruk av 
Velferdsteknologi 
 
Ansatte er positive og entusiastiske til Velferdsteknologi 

 

Innbyggere/brukere: 
 Innbyggere som ønsker en 

enklere hverdag og vil ha nytte 
av velferdsteknologiske 
løsninger  

 Fremtidens eldre 

 Mennesker med sosiale, 
psykiske og fysiske funksjons-
nedsettelser 

 Pårørende 

Budskap: 
Brukere: Jeg vil bli tryggere og mindre hjelpeavhengig hjemme hvis 
jeg benytter velferdsteknologiske løsninger  
Fremtidens eldre: Jeg vil ta ansvar for egen alderdom med å bruke 
teknologi 
Pårørende: Hvis jeg innhenter og deler informasjon om 
Velferdsteknologi vil jeg med enkle tiltak kunne hjelpe mine med 
en tryggere hverdag. 
Mål:  
Innbyggere har kunnskap om velferdsteknologiske muligheter, og tar det 
i bruk i planlegging av livsløpet. 

 
 

Folkevalgt ledelse: 

 Kommunestyret 

Budskap: 
Velferdsteknologi er et virkemiddel som kan understøtte behov hos 
brukere, i organisasjonen og hos ansatte. Teknologien tas i bruk 
som virkemiddel for innovasjon, effektivisering og 
kvalitetsforbedring. 

Mål: 
Folkevalgte har grunnleggende kunnskap om Velferdsteknologi, og er 
entusiastiske i forhold til muligheter som velferdsteknologien gir. 
Folkevalgte bidrar gjennom sin ombudsrolle til positive holdninger rundt 
Velferdsteknologi 
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Leger/fastleger Budskap: 
Legene forstår at ved å informere om Velferdsteknologi kan de 
påvirke til og motivere til egenmestring og utsette behov for 
heldøgns omsorgsbolig 

Mål: 
Leger har kunnskap om velferdsteknologiske muligheter slik at de kan 
informere og motivere pasienten. 
 

 

Frivillige lag og foreninger Budskap: 
 Lag og foreninger skal være et virkemiddel for oss for å nå ut til 
innbyggerne 

Mål:  
Relevante frivillige lag og foreninger, Møteplassen og frivillig-sentralen 
har kunnskap om velferdsteknologiske muligheter, slik at de deler 
informasjonen med andre 

 

 

 

4.2. Kommunikasjonsstrategi 

I regionsamarbeidet i Sør-Østerdalen er det blitt utarbeidet en kommunikasjons- og informasjonsplan 
som blir brukt som et støttedokument. I tillegg er det utarbeidet en handlingsplan for 
«Kommunikasjon Velferdsteknologi for Elverum kommune». Denne inneholder halvårlig plan for 
kommunikasjonsarbeidet.  

 

 

God erfaring med fallsensor på Moen sykehjem er ett av tiltakene  

Elverum har fokusert på å kommunisere eksternt i 2017.
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5. RAMMEBETINGELSER 

5.1. Føringer for prosjektet 

Elverum kommune har avsatt midler for å bygge opp under satsningen som er gjort på 
velferdsteknologiområdet. Å ta i bruk Velferdsteknologi krever investeringer. Det ble i 2016 avsatt 
6,2 mill. kr til investering i prosjektperioden 2016-2020. 
 

Relevante IT-politiske føringer: 

 NOU 2011:11 "Innovasjon i omsorg" – «Hagen-utvalgets»-rapport som viser behovet for å 
utnytte de teknologiske mulighetene mer aktivt i Helse- og omsorgstjenestene. 

 Stortingsmelding 29 "Morgendagens omsorg" – bygger videre på rapporten «Innovasjon i 
omsorg» og tydeliggjør blant annet at man må fokusere mer på mulighetene teknologien gir.  

 Utredning av "En innbygger –en journal"   

 Rapport "Omsorg 2020: Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020" -  

 Rapport "Arkitektur for Velferdsteknologi – anbefaling for utprøving og faser for 
realisering"   

 Strategisk plan: Helse og omsorg i Elverum 2016-2020 - viser til punkt 1 i dette dokumentet. 
Føringer i Helse og omsorg strategiplan er utgangspunkt for denne satsningen. 

 Meld. St. 15 (2017-2018) «Leve hele livet» 

 

 

5.2. Rettslige reguleringer  

 

Lover man må forholde seg til: 

 Lov om kommunale helsetjenester 

 Personopplysningsloven 

 Pasientrettighetsloven 

 Helsepersonelloven 

 Pasientjournalloven 

 Forvaltningsloven 

 Lov om offentlige anskaffelser 
 
Forskrifter man må forholde seg til: 

 Forskrift om IKT-standard i helse- og omsorgstjenesten 

 Forskrift om Legemiddelhåndtering 

 Forskrift om pasientjournal 
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6. ORGANISERING, ROLLER OG ANSVAR 
Prosjekt Velferdsteknologi er sektorovergripende. Det er derfor gjort noen strukturelle grep for å 
organisere dette på best mulig måte. Prosjektleder er organisert under Service- og IKT staben med 
tilknytning til IKT- driftsenheten. Styringsgruppen består av sektor/stabsledere. Prosjektets eier er 
sektorleder for PRO. Kontorplass er også tilgjengelig i nær tilknytning til ledelse for PRO og Familie 
og helse i tillegg ved IKT- driftsenheten.  

Prosjektgruppen består av sentrale personer i PRO og Helse og Familie som kan drive prosesser 
videre i sine enheter/arbeidsområder. Flere av arbeidsgruppene, som er spesifisert under,  vil være 
med i hele prosjektperioden mens andre avsluttes og erstattes av nye. 

 

6.1. Prosjektorganisering 

 

 

  

6.2. Rollebeskrivelser  

Prosjektstyre 

Rolle 

 

Navn 

 

Tittel 

Styringsgruppe/Prosjekteier Aino Kristiansen Sektorleder PRO 

Styringsgruppemedlem Heidi Nordermoen Leder Service- og IKT staben 

Styringsgruppemedlem Lars Kiplesund Sektorleder Famile og Helse 

Styringsgruppemeldem Kjell Karlsen Leder Eiendomsstaben 

Styringsgruppemedlem Åshild Sæther Engen Prosjektleder Velferdsteknologi 
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Prosjektleder 

Navn 

 

Relevant erfaring, kompetanse og eventuell sertifisering 

 

Åshild Sæther Engen Utdannet Ergoterapeut. Jobbet som kommuneergoterapeut og mange år ved 
NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark med hjelpemidler til personer med 
nedsatt funksjonsevne. Har siden 2012 jobbet med velferdsteknologi. Først i 
Terningen Nettverk og siden i Elverum kommune. 

 

Øvrige prosjektroller og bemanning 

Rolle Navn 

Prosjektgruppe Enhetsleder Hjemmebasert omsorg 

 Enhetsleder PRO Tjenestekontor 

 Fagsykepleier Institusjon 

 Utviklingsleder Familie og helse 

 Tillitsvalgt 

 Kommunikasjonsmedarbeider knyttet til prosjektet 

 Systemansvarlig Gerica 

 Utviklingsleder Pleie, rehab og omsorg 

 

Behov for annen støtte og kompetanse utenfor prosjektgruppen 

Behov / kompetanse Navn 

Behov for mer detaljert informasjon om 
saksbehandling av Tjenestekontoret 

Saksbehandlere, hjemmebasert, Tjenestekontoret  

Behov for mer detaljert informasjon om 
utførende hjemmesykepleietjeneste 

Avdelingsledergruppe HBO 

Installasjonskompetanse på produktsiden, 
teknisk driftsstøtte ute hos bruker 

Digitaliseringsteamet for mobilt utstyr i kommunal 
tjensteproduksjon  

Teknisk driftsstøtte IKT – 
plattform/linjer/nettverk og servere 

IKT-drift 

Sykesignalanlegg institusjon Vaktmestertjeneste Eiendom 

Nybygg Prosjektledere Eiendom 
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7. PROSJEKTETS AVHENGIGHETER OG FORUTSETNINGER 
 

Avhengigheter og 

forutsetninger 

 

Kort beskrivelse av 

avhengighet 

Prosjekteier/ 

systemeier  

Håndtering av 

avhengighet  

Finansiering Implementering av 
velferdsteknologi involverer 
investering i utstyr og system. 

Investering i 
utdanning/opplæring av 
medarbeidere. 

Elverum kommune: 
PRO/Service og IKT 

Investeringsmidler er 
avsatt i perioden 2016-
2020.  

Ressurstilgang Implementering av 
velferdsteknologi involverer 
deltakelse fra ledere og andre 
ansatte i de ulike 
sektorene/enhetene. Mulighet 
for å sette av tid til arbeidet 
som må gjøres av ansatte. 

PRO, FaHe, Service og 
IKT 

Forankringsarbeid. 

Involvering i 
arbeidsprosesser 

Regionssamarbeidet Sør-
Østerdal 

Samarbeid innen 
velferdsteknologiområdet. 
Ansakffelser gjøres i felleskap. 

Det regionale samarbeidet 
opprettholdes og drar i samme 
retning. 

Regionrådet Sør- 
Østerdal 

Prosjektleder for 
velferdsteknologiprosje
ktet (VT) i Elverum 
kommune er deltaker i 
regional prosjektgruppe 
og deltar i framdrfiten 
av arbeidet. 

Velferdsteknologisk plattform 

implementeres 

Plattformen skal være 
utganspunkt for oppsett av 
produkter og ruting av alarmer.  

Pro/Service og IKT Prosjektleder for VT, 
digitaliseringsteamet og 
enhetsleder IKT er 
deltakerere i dialog med 
leverandør 

Implementering av 
eksisterende 
trygghetsalarmer på 
plattform 

Elverum kommune har allerede 
mange digitale 
trygghetsalarmer som vi eier og 
ønsker å ha med videre. 
Leverandør har her et arbeid 
med å knytte dette mot 
plattformløsningen. 

 

PRO/Service og IKT Prosjektleder for VT, 
digitaliseringsteamet og 
enhetsleder IKT i EK vil 
være deltakerere i 
dialog med leverandør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 22 

8. PROSJEKTPLAN 
Utdypende prosjektplan er utskilt i et eget dokument. Men viser her en oversikt over 
hovedproduktene i prosjektet med tidsrom for ønsket utførelse. 
 

8.1. Hovedprodukter 

Mer detaljerte inndelinger presenteres i prosjektplan og handlingsplan for hvert enkelt 
hovedprodukt. 

 
Hovedprodukter Utførende faser Tidsrom 

(fra-til) 
Inndelinger tidstabell 
(figur under) 

Økt 
kompetanse/kommunikasjon 
 

Definere interessenter Q4 2016 – 
Q1 2017 

Planlegging 

Strukturert arbeid med 
kompetanseheving hos 
interessenter 

Q2 2017 – 
Q3 2019 

Gjennomføring 

Oppfølging Q4 2019 Oppfølging 

Effektivisere 
arbeidsprosesser 

Identifisere aktuelle 
arbeidsprosesser 

Q1 2017 – 
Q3 2017 

Planlegging 

Gjennomføre tjenestereiser, 
tjenesteforløp og 
gevinstkartlegging 

Q4 2017 – 
Q1 2019 

Arbeidsprosesser tilpasset bruk 
av ny teknologi (avhenger av 
implementering produkt/endret 
arbeidsprosess) 

Q3 2018 – 
Q3 2019 

Gjennomføre 

Oppfølging (avhenger av 
implementering produkt/endret 
arbeidsprosess) 

Q4 2018 – 
Q4 2019 

Oppfølging 

Velferdsteknologisk 
plattform 

Planlegging Q4 2016 –  
Q3 2017 

Planlegging 

Anskaffelse Q4 2017 

Implementering Q1 2018 – 
Q2 2018 

Gjennomføring 

Idriftsetting første fase (for aktiv 
bruk) ute i tjenesten 

Q2 2018 – 
Q4 2018 

Oppfølging og videreutvikling Q1 2019 – 
Q4 2019 

Oppfølging 

Velferdsteknologiske 
produkter/utstyr 

Planlegging Q1 2017 – 
Q4 2017 

Planlegging 

Anskaffelse Q1 2018 – 
Q2 2018 

Implementering av ulike 
produkter 

Q2 2018 – 
Q2 2019 

Gjennomføring 

Idriftsetting av ulike produkter Q3 2018 – 
Q3 2019 

Oppfølging og videreutvikling Q4 2018 – 
Q4 2019 

Oppfølging 
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Synliggjøring av parallelle løp for fremdrift 

 

 

 

 

Vedlegg: 
 

 Prosjektmandat 

 Kommunikasjonsplan Sør-Østerdalsregionen 

 Handlingsplan Kommunikasjon Elverum kommune 


