Kompetanseløft velferdsteknologi
Agder
Kommunene på Agder skal bli sentrale i å
prøve ut og ta i bruk verktøy og metoder
som sikre effektiv kompetansebygging

Kompetanseløft velferdsteknologi Agder
• Søkt på vegne av 30 Agderkommuner
• USHT Aust- og Vest- Agder er prosjekteier
• Organisert under styringsgruppen «Innføring av
velferdsteknologi Agder»
• Deltakelse fra alle regionen inn i arbeidsgruppen
Mål for prosjektet
• USHT i Aust- og Vest-Agder har kartlagt behov for
opplæring, samt hvilke opplæringsverktøy som er
egnet for ulike målgrupper i kommunene
• Kommunene har blitt enige om type system og
organisering av opplæring for ledere og ansatte i
Agder- kommuner.

Forventede gevinster
• Bedre kunnskap hos ledere og mer målrettet
utvikling og systematisk bruk av velferdsteknologi
• Hensiktsmessig teknologi tas i økende grad i bruk i
tjenesteutøvelse
• Implementering av nye arbeidsformer blir effektivt
gjennomført.
• Økt samarbeid om kompetansehevende tiltak og
videreutvikling av arenaer for erfaringsutveksling i
regionen

Prosjektorganisering
Utvidet koordineringsgruppe:
• Prosjektledelse innføring
velferdsteknologi (Marit og Marianne)
• RKG sekr: Erlend og Kjetil
• KomUT Agder: Irene
• Kompetanseløft Velferdsteknologi
Agder Gro Anita
• Kommunalt responssenter Øyvind
Haarr
• IKT referansegruppe Agder, Line
Bakkeby

Styringsgruppe
Leder stgr: KK kommune v/ HS dir
Strgr: 1 repr fra hver kommuneregion, samt
Krs og Arendal.
Observatører: USHT VA, KS Agder,
Fylkesmannen i VA og AA

«Innføring av velferdsteknologi i
Agder»

«Kompetanseløft velferdsteknologi i
Agder» USHT VA og AA

Prosjektleder: Marit Svindland

Prosjektleder Gro Anita Grelland

Delprosjekt 1

Delprosjekt 2

Marit Svindland

Marianne Holmesland

«Implementering
av
velferdsteknologi i
Agder»

«Regionalt
kommunesamarbeid om
velferdsteknologi,
gevinstrealisering og
forvaltningsrutiner»

Arbeidsgruppe kompetanseløft
velferdsteknologi Agder
• Gro Anita Grelland, prosjektleder kompetanseløft velferdsteknologi Agder
• Kristine Jortveit, Rådgiver prosjekt, kristiansand kommune
• USHT Vest- Agder: Gro Anita Grelland, Koordinator velferdsteknologi
Kristiansand kommune
• USHT Aust- Agder: Berit Westbye, Fagutvikler FOU avdelingen, Grimstad
kommune.
• Lindesnes regionen: Tone Hinna Hovdenakk, Koordinator velferdsteknologi
• Listerregionen: Torild Kvinlaug, enhetsleder hjemmetjenesten
• Østre Agder: Merethe Knatterud, rådgiver IKT fagsystem og
velferdsteknologi
• KNPS: Agate Folgerø, samhandlingskoordinator KNPS kommunene
• Setesdalsregionen: John Horve

Kompetanseløft velferdsteknologi i
Agder

USHT Aust- og Vest Agder
Velferdsteknologiens
ABC

Visningsmiljø

E-Læring

Basiskompetanse

Årlig konferanse

Kurs/ studier UIA

kommuner som deltar aktivt i anskaffelsesprosessen vil prioriteres slik at
kompetanse er på plass eller påbegynt i de kommunene som har planer om å
innføre bruk av trygghets- og varslingsteknologi.

Ulike metoder, kunnskap og erfaring:
•

Velferdsteknologiens ABC
Både Lister og Østre Agder har vært med i utvikling og utprøving av velferdsteknologiens ABC, og
har erfaring som vil bli brukt i utprøving og valg av verktøy. Oppstart Aust Agder 25 sept. og Vest
Agder 27 nov. 2017

•

Visningsmiljø
Både erfaringer fra Living Lab Agder, visningsmiljøet «Mulighetsrommet» i Kristiansand,
Frivolltunet i Grimstad og ulike visningsmiljø i Lister vil være sentrale når man skal prøve ut og
utvikle gode metoder og verktøy for kompetansespredning.

•

E-læring
Lister har erfaring i bruk av ulike e-læringsverktøy for kompetansespredning i bruk av
velferdsteknologi, og gjennom EU-prosjektet ALTAS vil man ha tilgang på erfaring og kompetanse
fra andre europeiske land i videreutvikling av verktøy.

•

Basiskompetanse
Kristiansand er i ferd med å prøve ut en systematisk satsing for å sikre basiskompetanse blant
ansatte i helse- og omsorgstjenestene, med avdelingsledere som ansvarlige. Denne arbeidsformen
kan vurderes som en av metodene for å sikre systematisk kompetansebygging også når det gjelder
velferdsteknologi.

•

Konferansen «Samarbeid om velferdsteknologi Agder»
Årlig konferanse med fokus på erfaringer 01-02 mars 2018

•

Kurs/ studier på UIA

Status kompetanse
velferdsteknologi på Agder
Behov for å vite noe om:
• Behovet for opplæring i kommune
• Hvilke opplæringsverktøy har kommunene erfaring med
• Til hvilken målgruppe
• Tilstrekkelig arbeidsverktøy. Eks nok pc eller nettbrett til
e-læring
Prosjektgruppen sender ut en henvendelse til kommunene
på Agder nov/ des.
• Mottakere kontaktpersoner i kommunene
• USHT Aust- og Vest- Agder
• Ved behov formidles også informasjon via RKG/ AU RKG

Velferdsteknologiens ABC
•

Tverrfaglig opplæringspakke for ansatte i de kommunale helse- og
omsorgstjenestene

•

Målet for opplæringen er å gi en forståelse for hvilke utfordringer vi står overfor,
hvorfor en endring bør skje nå, og hvilke roller ansatte har i de ulike fasene av
endringsprosessene

•

Fem emner som dekkes sentral temaer som: etikk, lovverk, metoder for å
kartlegge brukerbehov og ulike former for teknologi.

•

Forslag til organisering
– Oppstartseminar : Aust -Agder 25 . Sept. og Vest -Agder 27 .nov.
– Ansvarlig person for Velferdsteknologiens ABC i Aust -og Vest- Agder
– Ansvarlig i hver enkelte kommune
– Sammensatte arbeidsgrupper som jobber ut de
ulike emnene

http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/innovasjon/velferdsteknologi/velferdsteknolo
giens-abc/

Innføring i velferdsteknologi
• 5 studiepoeng
• oppstart våren 2018
• Søknadsfrist 15 des.
•
•
•
•

Læringsutbytte
Ulike typer teknologier innenfor velferdsteknologibegrepet
Etiske og juridiske aspekter ved bruk av velferdsteknologi
Ha forståelse for brukers perspektiver og behov ved
innføring og bruk av velferdsteknologi
• Samhandling mellom bruker, pårørende, helsepersonell og
kommunen
https://www.uia.no/studieplaner/topic/HSI900-1

Konferansen «Samarbeid om
velferdsteknologi på Agder 2018»
• Samarbeid mellom utviklingssenteret for sykehjem
og hjemmetjenesten Aust- og Vest Agder, Senter for
eHelse- UIA og Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder
• Dato: 01- 02 mars 2018 (lunsj til lunsj)
• Aktuelle deltakere
• Tema for konferansen
• Invitasjonen med program og påmelding sendes ut til
kommunene senest januar 2018

