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Saks
nr.

TEMA
med bakgrunn og dagens
situasjon

49/20

Gjennomgang av referat frå møte
05.02.20

50/20

Status/tilbakemeldingar/behov/
prioriteringar/rapportar frå
kommunane

MÅL

Sikra deling av
informasjon og
deltaking i
prosjektet
Sikra framdrifta i
prosjektet

KONKLUSJON

NY AKSJON

ANSVARLEG

Godkjent referat

Blir sendt ut på postlistene til
kommunane

Anita L. Sævild

På grunn av situasjonen med
pandemien Covid-19 har
arbeidet med velferdsteknologi
stoppa opp i nokre kommunar
på grunn av mindre kapasitet
knytt til mangel på personell.
Mens andre kommunar har
måtte framskunde prosjekta
sine for å kunne rigge drifta
betre for å kunne møte
utfordringane som kjem. For
kommunane har det vore
utfordrande å ta i bruk nye
teknologiar som ein ikkje har

Prosjektadministrasjonen er
tilgjengeleg for kommunane
dersom dei kan hjelpe til eller gje
råd i denne spesielle situasjonen.
Prosjektleiar skal prøve å
systematisera viktig informasjon
frå prosjektet og velje ut kva som
er viktig for kommunen å svare
på/lese, sidan det er så masse
informasjon som kjem inn.

Prosjektadministrasjonen

Oppfordre kommunane til å nytte
seg av e- læring for opplæring av
tilsette der det er mogleg.

Kari Bjørkheim

FRIST

07.04
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51/20

Korleis møte utfordringar slik
situasjonen er no?
Råd, tips til kvarandre

Sikra framdrifta i
prosjektet og sikra
deling av
informasjon og
kunnskap

52/20

Informasjon frå møte i NVP
31.03.2020. Innlegg, foiler ligg på

Dele kunnskap og
informasjon

fått gitt opplæring til
tilsette/brukarar på. Dei aller
fleste kommunane som deltok i
møtet har teke i bruk nye
kommunikasjonshjelpemiddel
for tilsette, som for eksempel
Teams. Ein del av kommunane
har også begynt å nytte
teknologisk hjelpemiddel for
kommunikasjon til brukarar,
som nettbrett nytta i
kommunikasjon mellom pasient
og pårørande, og
videokonsultasjonar med
klientar.
Det er oppretta Teams for
ressursgruppa for å kunne dele
gode tips og idear i førre veke.
Det er mykje informasjon som
kunne vera viktig å dele for
fleire no.
Det var eit stort Teams møte i
det Nasjonale programmet med

Prosjektet legg slik informasjon
på aktuelle Teams og på
nettstaden til Vestlandsprosjektet

Lage mappe under Teams for
Vestlandsprosjekt også for deling
av gode tips og dokument slik alle
veit kvar dei kan finne det. Også
bruke Nettsida og Facebook for å
kunne dela endå breiare.
Det er mogleg å søke støtte til
innkjøp som blir gjort knytt til

Alle

Kari Bjørkheim
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Teams under fil informasjon frå
NVP, HDIR

53/20

Status på rapportering frå
kommunane i februar 2020.

Sikra dei nasjonale
måla i prosjektet

54/20

Gevinstrealiseringsplan og
milepælsplan i kvar kommuneUtsetting av leveransefrist for M1
og M2 til 30. juni (i første
omgang)

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

deltakarar frå heile landet. Det
er blitt ein digital bråvakning for
dei aller fleste. Nasjonale
programmet ser at
velferdsteknologi er særs viktig
for å førebygge og kunne hindre
unødvendige besøk, f. eks med
bruk av digitalt tilsyn og
medisinhandtering. Elles gå inn
på informasjon på Teams
Blei vist ein eigen presentasjon
for felles rapport i 2020 på
Nasjonalt nivå. Denne
presentasjonen ligg i teams
under informasjon frå
NVP/HDIR
Desse planane er utsett frist på
i første omgang til juni til å
utarbeida.

Koronautbrotet, f.eks.
teknologiar (Koronarekneskapet)

Kari Bjørkheim

Dersom ein har moglegheit er det
viktig å jobbe med dette no og
framover likevel, slik at ein er
best mogleg førebudd til å ta fatt
i det vidare arbeidet med
velferdsteknologi når ting roar
seg igjen

Kari Bjørkheim
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55/20

Status, framdrift DPIA- gruppa

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

56/20

Endringar i handlingsplan 2020 og
planlagde møter vår 2020

Sikra måloppnåing i
prosjektet

57/20

Tilskot, økonomi, budsjett 2020

Sikra framdrifta i
prosjektet

58/20

Ekstraordinær anskaffing prosess,
KS- Nasjonale
Velferdsteknologiprosjektet.

Sikra dei nasjonale
måla i prosjektet

Ein held fram med møte men
dei er på Teams. Ein har fordelt
oppgåver mellom deltakarane i
gruppa knytt til å utarbeida
malar knytt til dei viktigaste
teknologiane som er teken i
bruk
Dei aller fleste møter er avlyste
eller utsett til hausten.
Møter i Vestlandsprosjektet
som er blitt heldt frå midten av
mars/april har vore på Teams.
Me har fått tilskot frå det
Nasjonale programmet, og fått
1,8 mill. som tidlegare år.
Venter framleis på svar på
søknad me har sendt om
fornyingsmidlar saman med
prosjektet i region Sogn og
Fjordane
Frist i dag for å knytte seg til
felles nasjonalt anbod knytt til
medisinering. Informasjon er

I juni skal det haldast eit Webinar
der ein skal fortelja om resultata
frå denne gruppa og spreie
resultata/malane som er
utarbeida

Gro Løvik

Me ventar på nærmare føringar
frå myndigheiter før me avgjer
kva som skjer med arrangement
som er sett opp i mai og juni.

Prosjektadministrasjonen

Ventar med eigenandelen til
kommunane til me har fått svar
på alle søknadane

Kari Bjørkheim

Prosjektadministrasjonen har
ikkje høyrt at nokon ynskjer å
delta på dette anbodet.

Webinar
08.06.20
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også sendt ut om dette til alle
kommunane tidlegare
Nasjonalt er det utarbeida fleire
Kvikk guidar . Følgande er på
veg:
15.04 Videokonsultasjon
15.05 Medisinsk
avstandsoppfølging
Skal også kome ein del Verktøy
knytt til milepælsplan 2 etter
kvart.

59/20

Utarbeiding av nye Kvikk- guidar

Deling av kunnskap

60/20

Avvik

Lære av feil som
oppstår i prosjektet

Ingen meldte avvik sidan sist
møte

Viktig å melde ifrå om avvik som
kan vera lærdom for fleire

61/20

Eventuelt
Webinar om Medisinsk
avstandsoppfølging

Sikra
kunnskapsdeling i
prosjektet

Atea skal halda eit Webinar om
Dignio Prevent og Sensio
plattform knytt til medisinsk
avstandsoppfølging

Informasjon om dette Webinaret
blir lagt ut for dei som er
interessert å delta

Prøve ut nye
teknologiske
løysingar

Me tek kontakt med Alight for
å drive dette framover i
kommunane som er interessert

Ingegjerd frå Kvam tek kontakt
med Alight for vidare framdrift

Alight

Prosjektadministrasjonen deler
informasjon om desse når dei blir
lansert

Alle

Ingegjerd
Pedersen Lie
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