Kompetanseløft
«Kompetanseløft velferdsteknologi Agder» organiseres som et av tre
delprosjekter, under agderprosjektet «Innføring av velferdsteknologi Agder»
og er forankret i Regional koordineringsgruppe Agder (RKG). Delprosjekt 3
«Kompetanseløft velferdsteknologi Agder» skal bidra med kunnskap om
verktøy og metoder for kompetanseheving i forbindelse med innføring av
velferdsteknologi på Agder. Dette for å bidra til at kompetansehevingen er på
plass eller påbegynt i de kommunene som har planer om å innføre bruk av
trygghets- og varslingsteknologi.

Arbeidspakker

Noen av tiltakene i delprosjektet er:

Basiskompetanse
I Kristiansand pågår en systematisk satsing for å sikre basiskompetanse blant ansatte i helseog omsorgstjenestene. Denne arbeidsformen kan vurderes som en av metodene for å sikre
systematisk kompetansebygging også når det gjelder velferdsteknologi.
2 timers modul som kan bookes på intranett.

Velferdsteknologiens ABC:
Det er et faglig og politisk mål at velferdsteknologi skal være integrert i helse- og
omsorgstjenesten innen 2020. Ny teknologi, nye arbeidsformer og nye tjenester fører til et
stort behov for å heve kompetanse blant ansatte fremover. Opplæringsprogrammet
Velferdsteknologiens ABC vil være et viktig tilskudd til denne kompetansehevingen. KS
sammen med SINTEF har utformet kursmateriell.
•
•
•

Grunnleggende kompetanse i velferdsteknologi
Felles kunnskapsgrunnlag for ansatte med ulik utdanningsbakgrunn og ulike
yrkesroller styrker samhandlingen
Gir deg mulighet til å delta i
o Vurdering
o Utvikling
o Implementering
o Oppfølging av nye helse- og omsorgstjenester

E-læring:
Første og andre skritt på veien

Konferanse:

Målgruppen for konferansen:
Helse- og omsorgsledere, ledere av hjemmetjenesten og sykehjem, fagpersoner i kommunene,
brukerorganisasjoner, IKT rådgivere, forskningsmiljø, leverandører, samt andre som jobber med eller
er involvert i tjenesteinnovasjon og implementering av velferdsteknologi i kommunene.
Blandt foredragsholderne er:
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner
Programleder for Nasjonalt Velferdsteknologiprogram Thor Steffensen
Professor in Broadband Communication at Lund University (TBC) Per Ödling
Prosjektleder for "Innføring velferdsteknologi Agder" Marit Svindland
Samt flere spennende foredragsholdere og prosjekter i Agder!

