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Saks
nr.

TEMA
med bakgrunn og dagens
situasjon

MÅL

35/20

Gjennomgang av referat frå møte
05.02.20

36/20

Tilbakemelding på Workshop
06.02.2020

Sikra deling av
informasjon og
deltaking i
prosjektet
Sikra opplæring og
framdrift i
prosjektet

37/20

Gevinstrealiseringsplan og
milepælsplan i kvar kommune

Sikra måloppnåing i
prosjektet og at ein
får dokumentert
gevinstar ein får
ved å innføra
velferdsteknologi.

KONKLUSJON

NY AKSJON

ANSVARLEG

FRIST

Godkjent med liten endring

Godkjent og sendt ut på
postlistene til kommunane

Anita L. Sævild

18.03.20

Det var masse informasjon og
mange ulike verktøy blei
presentert. Bergen kommune
sin gevinstrealisering var
omfattande og ingen av
kommunane har avsett
ressursar til å gjera det slik
Bergen har gjort det.
Alle kommunane i prosjektet
skal laga slike milepælsplanar.

Kommunane har fått oppgåver
etter denne samlinga som skal
vera klar til neste samling i mars

Kari Bjørkheim

Neste samling
26.03.20

Desse skal vera ferdig til neste
samling me Pa - consulting

Kari Bjørkheim

Neste samling
26.03.20
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38/20

Status på rapportering frå
kommunane i februar 2020

Sikra dei nasjonale
måla i prosjektet

39/20

Tilbakemelding om
status/framdrift frå DPIA- gruppa

Sikra at ein føl krav
knytt til personvern
og
velferdsteknologi
og deira
støtteprogram

40/20

Framdrift felles søknad til
Fylkesmannen om tilskot frå
HDIR/Fylkesmannen og
skjønnsmidlar frå Fylkesmannen.

Sikra
gjennomføring av
prosjektet

Bygge ut e-helse i Vestland fylkeog sikra “Vestland som ein

Sikra
implementering

41/20

Det er blitt ein ny måte å
rapportera på. Det har vore eit
webinar som viste korleis ein
skulle fylle det nye skjemaet ut.
Kvar enkelt kommune skal fylle
inn sine opplysningar og
prosjektet skal sende inn eit
felles skjema for alle til HDIR.
Det har vore fleire møter i
arbeidsgruppa i vinter/vår.
Gruppa skal utarbeida malar
knytt til ulike spesifikke
teknologiar. , og dei har tidsfrist
til juni for å levera DPIA til
teknologiane.
Søknad til HDIR er skriven og
sendt. Fristen var 01.03
Felles søknad med region Sogn
og Fjordane held ein på å skrive
og skal ferdigstille snart.
Det var ein samling i Florø i
januar med ulike aktørar :
USHT, Helse Vest Ikt,

Den første rapporten skal sendes
inn i mars, og neste blir i juni. Det
vil sei at neste rapport frå
kommunane blir i slutten av mai.

Kari Bjørkheim

Planlegg ein Workshop i mai for
kommunane der ein jobbar med
DPIA kartleggingar.

DPIA
arbeidsgruppa

Kari Bjørkheim
Søknadsfrist
13.03.20
Samarbeidet mellom dei ulike
partane vil halde fram og kjem

Kari Bjørkheim
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kraftregion for bruk av
velferdsteknologi”.

etter prosjektet er
ferdig

42/20

Workshop 26.mars 2020

Sikra opplæring og
framdrift i
prosjektet

43/20

Framdrift/status implementering

Sikra framdrifta i
prosjektet

44/20

Rekneskap, økonomi, budsjett
2020

Sikra framdrift i
prosjektet

Vestlandsforsking, HVL og dei to
prosjekta i Vestland. Prosjekta
jobbar med felles søknad om
midlar. Samstundes held ein på
å utarbeida eit forslag til
handlingsplan for arbeidet med
velferdsteknologi etter 2020.
Har også involvert Lars Tveit i
NIU i dette arbeidet.
Teama skal vera tenestereiser.
Kommunane bør ta med andre
aktørar som brannvern, IKT og
tekniske teneste til denne
samlinga.
Stor aktivitet på
implementering i alle
kommunane
Søknad er sendt om ulike
midlar. Venter på
tilbakemelding på dette.

tilbake til framdrift på
prosjektgruppa framover

Kari Bjørkheim

Prosjektadministrasjonen held
fram med å besøke kommunane i
løpet av våren
Ein må vente med kor stor
eigenandelen blir for
kommunane før ein veit kor
mykje midlar ein får innvilga.

Alle

Prosjektadministrasjone
n

Samling er
26.03.20
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45/20

Handlingsplan 2020

Sikra måloppnåing i
prosjektet

46/20

Konferanse november 2020

Sikra deling av
kunnskap med
andre frå prosjektet

47/20

Avvik

Lære av feil som
oppstår i prosjektet

48/20

Eventuelt
Statusmøter med kommunar

Sikra framdrifta i
prosjektet

Held på med oppdatering av
framdrift for våren 2020 og kva
som skal ha fokus i denne
perioden
Arbeidet med kva denne
konferansen skal innehalde er i
gong og ein har starta arbeidet
med å skaffe foredragshaldarar.
Dersom ein har tips om gode
førelesarar må de gjerne gje
tilbakemelding på dette til
prosjektadministrasjonen
Ingen meldte avvik sidan sist
møte

Dei ulike
arrangementa/samlingar blir lagt
ut på heimesida til
Vestlandsprosjektet
Det er bestilt lokale på
Nordhordland folkehøgskule
17.11.

Prosjektadministrasjone
n

Viktig at ein melde om feil slik at
alle kan lære av utfordringa og
eventuelle løysingar på desse

Alle

Prosjektadministrasjonen held
fram med å besøke
kommunane som ikkje har hatt
besøk i vinter i løpet av våren.
Det blir teke kontakt med kvar
enkelt kommune om tidspunkt

Alle kommunane skal få besøk før
sommaren

Prosjektadministrasjone
n

Prosjektadministrasjone
n

Konferanse
17.11.20
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Saker til styringsgruppa 03.04

Sikra medverknad
og deling av
informasjon i
prosjektet
Sikra opplæring i
prosjektet

-Ta opp kva som skal skje med
arbeidet med velferdsteknologi
etter 2020.
Fått tilskot frå OU midlar til
foredragshaldar og hennar
reiseutgifter. Arrangementet
blir på Dampen i Knarvik med
plass til 40 deltakarar kvar av
dagane. Målgruppa er leiarar og
det er set i første omgang
avgrensingar på kor mange ein
kan melde på frå kvar
kommune, slik at det blir mest
mogleg rettferdig knytt til
størrelsen på kommunen

Arrangementa er lagt ut på
heimesida og open for påmelding

Konferanse på HVL i mai

Sikra opplæring i
prosjektet

Konferansen er utsett til 15
september

Neste prosjektgruppemøte

Sikra medverknad
og deling av

På grunn av mange ulike
arrangement og påske i april

Vær oppmerksam på å følge med
på påmelding til denne på HVL si
heimeside
Neste møte blir 06.05 som
planlagt

Kurs i endringsleiing 28 og 29 april

Kari Bjørkheim

Møte i
styringsgruppa
03.04.20

Prosjektadministrasjone
n

28.04.20 eller
29.04.20

15.09.20

Kari Bjørkheim

Neste
prosjektgruppe
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Bruk av Teams som
arbeidsverktøy

Referent: Anita L. Sævild, Prosjektmedarbeidar

informasjon i
prosjektet
Sikra deling av
informasjon og
kunnskap i
prosjektet

blir prosjektgruppa einige om at
møtet i april går ut
Ynskjer å bruke verktøyet meir
for deling av dokument og
erfaring

Ta dette opp på
styringsgruppemøte i forhold til
at me ynskjer at fleire skal ha
tilgang til verktøyet

Kari Bjørkheim

-møte blir
06.05.20
Møte i
styringsgruppa
03.04.20

