AGENDA OG REFERAT
Type møte: Prosjektgruppemøte
Dato: 11.06.2019 kl. 9 - 13
Til stede: Kari E. Bjørkheim, Åshild Sønsteby, Reidun Abotnes, Ove Sæbø, Gro H. Løvik, Oddrun Storheim Hoel, Elin Eikemo, Ingvild Sylta, Anita
L. Sævild, Camilla N. Torsvik, Per Waardal og Roar Hansen (Phd student – deler av møtet)
Ikkje til stades: Åshild Øvrebotten, Eivind Lowzow

Saks
nr.

TEMA
med bakgrunn og dagens
situasjon

MÅL

KONKLUSJON

19/19

Opplæring i bruk av teams
v/Laila Nystad (30 min)

Opplæring i bruk av
arbeidsverktøy

Laila Nystad frå Voss gav opplæring i
bruk av Teams

20/19

Gjennomgang av referat frå
møte 08.05.19

Sikre deling av
informasjon i
prosjektet

Godkjent

21/19

Status/tilbakemeldingar/
behov/prioriteringar frå
kommunane

Sikra framdrifta i
prosjektet

-Viktig at ein planlegg grundig
implementering, slik at det blir mest
mogleg vellukka. Det kan ta litt tid frå
ein bestiller produkt til mottak av dei.
-Gode tilbakemeldingar frå
styringsgruppa på å starte ei ad hoc
gruppe knytt til velferdsteknologi og
menneske med nedsett funksjonsevne.

NY AKSJON

Bruke Teams som eit
arbeidsreiskap vidare i
prosjektet. Er oppretta eige
Team for
Vestlandsprosjektet
Legg ut referatet på
postlista. Statusrapport som
er sendt til
Helsedirektoratet blir lagt
som vedlegg
Denne saka blir teken opp
på kvart møte for å halde
framdrifta i prosjektet

ANSVARLEG

FRIST

Laila Nystad

11.06

Anita Sævild

14.06

Prosjektgruppa

Neste møte
04.09
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22/19

0-punktskartlegging - framdrift

Sikre rapportering
knytt til
gevinstrealisering

23/19

Rapportering sendt til HDIR
28.05.19

Rapportera på
målsetjingane i
prosjektet

24/19

Budsjett 2019 - økonomi

Sikre
gjennomføring av
prosjektet og nå
mål sett i
styringsdokument

-Ein har kome i gong med ulike
førebuingar knytt til innføring av
velferdsteknologi i kommunane.
Alle kommunane har sendt inn
rapporteringa denne til
prosjektadministrasjonen.
Arbeidsgruppa samanfattar det som er
komen inn i løpet av juni
Denne er sendt til Helsedirektoratet

Det er sendt ut faktura knytt til
eigenandelen for kvar enkelt
kommune. Har fått tildelt
skjønnsmidlar knytt dei to
delprosjekta, Implementering og Alver.
Rekneskapen foreløpig for prosjektet
er i balanse.

Lage ein samlerapport som
blir lagt ut på heimesida

Arbeidsgruppa

05.07

Denne rapporten blir lagt
med som vedlegg når ein
sender ut referatet frå
prosjektgruppemøte i mai til
kommunane
Rekneskap blir følgt opp
månadleg med Rådmann i
ansvarleg kommune og
prosjektleiar

Kari Bjørkheim

Neste rapportering blir i
byrjinga av
september

Svein Helge
Hofslundsengen
og Kari
Bjørkheim

Møte kvar
måned
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25/19

Organisasjonskart,
kontaktperson,
ressurspersonar, roller,
ansvarsområde,
kommunikasjonslinjer mm. i
kvar kommune

Sikre framdrifta i
prosjektet og nå
måla i prosjektet

26/19

Tilbakemelding etter
Prosessveiledning med PAConsulting 06.06.19

Sikre opplæring i
prosjektet

Organisering og rollefordelingar er
kartlagt på lokale arbeidsseminar og
gjennomgått med kvar enkelt
kommune.
Det er viktig at sentrale personar i kvar
enkelt kommune har
kommunikasjonslinjer mellom seg
knytt til dei ulike rollene, eks. mellom
ressurspersonar og leiarar.
Prosjektadministrasjonen ser at
delegering av oppgåver må følgje
ansvaret. Dette er viktig for å kunne
følgje opp avtaler og oppgåver som blir
sendt ut ifrå prosjektet.
Samling for dei nye kommunane var
lærerik, og det er starta opp prosesser
i dei nye kommunar. PA – consulting
gav tilbakemelding at dei synes
kommunane som deltok var svært
framoverlente og verka modne knytt til
tematikken

Prosjektadministrasjonen
lager betre oppgåvelister.
Dersom har kommunar som
har vanskar med noko kan
administrasjonen bidra med
hjelp og støtte.

Arbeidsgruppa

Ny samling i september for
vidare opplæring. Det er
sendt ut heimeoppgåver til
dei aktuelle kommunane til
samling 2.

Kari Bjørkheim

Ny samling
30.09 for dei
nye
kommunane
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27/19

Opplæringsrunde med
Velferdsteknologiens ABC
2019-2020

Sikre opplæring i
prosjektet

28/19

Program regionsamling
17.09.2019

Sikre opplæring og
kunnskapsdeling i
prosjektet

29/19

Kurs endringsleiing 20.08.19

Sikre opplæring i
prosjektet

30/19

Heimeside, opplæring v/Rune
Garmann 28. aug 12.00 - 15.00

Sikre
kunnskapsdeling i
prosjektet

Det har vore stor interesse for ny
runde med opplæring, og det er meldt
om ca. 150 tilsette som ønsker å delta.
Arbeidsgruppa har derfor planlagt ein
ny runde frå september og ein til i
januar/februar.
Programmet er nesten ferdig. Samlinga
blir på Terminus hotell. Held på å
utreie mulighet for finansiering av
samlinga.
Dette blir lik den samling som den som
var i mai. Det var gode tilbakemelding
på dette kurset. Kurset er gratis via OU
– midlar
Kommunane må sende opplysningar og
bilde om sin eigen kommune, som skal
leggjast ut på heimesida til prosjektet.
Informasjon om prosjektet bør også
skrivast på kvar enkelt kommune sine
eigne sider, gjerne legge til link til
prosjektet si heimesida.

Oppstart i september –
desember. Påmelding til den
første samlinga kjem før
sommarferien.

Anita Sævild og
Gro Løvik

Fyrste samling
blir 04.09

Påmelding blir som link på
heimesida vår.

Kari Bjørkheim

Samlinga er
17.09

Det er sendt ut påmelding

Gro Løvik

Blir opplæring i drift av
heimesida ved Rune
Garman. Opplæringa blir gitt
il dei som ynskjer det i
prosjektgruppa

Kari Bjørkheim
og Gro Løvik

Frist til
påmelding
27.06.
Kurset er 20.08
Opplæringa
blir 28.08 kl.
12 – 15 på
Dampen,
Lindås
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31/19

Eventuelt
Neste møte i
prosjektgruppa

-Det skal vera samling i
velferdsteknologiens ABC på den same
dagen neste planlagte møte

Neste møte blir 04.09
kl. 9 – 12

Kari Bjørheim

Arrangementet kjem til å bli
annonsert i lokal presse

Kari Bjørkheim

-

22 august –
Pensjonisttreff knytt til
Knarvikmila

-I forbindelse med Knarvikmila blir det
arrangert pensjonisttreff med foredrag.
Det blir eit opent arrangement for alle.
Vestlandsprosjektet skal ha stand.

-

Nordhordlandsprosjektet deltar i eit
prosjekt saman med KS
(EU prosjekt)

-Innføring av velferdsteknologi i
Heimetenesta i Bulgaria. Me skal vera
ein ressurs inn i dette prosjektet, og
me kjem i løpet av hausten å få vite
meir om detaljane kring dette.

Referent: Anita L. Sævild, Prosjektmedarbeidar

