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Saks
nr.

TEMA
med bakgrunn og dagens
situasjon

62/20

Gjennomgang av referat frå
møtet 06.04.20

63/20

Status/implementering/tilbakemeldingar/behov/prioriteringar/
rapportar frå kommunane

64/20

Statusrapportering til NVP 25.05

MÅL

KONKLUSJON

NY AKSJON

ANSVARLEG

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

Gjennomgang av referat og
godkjent

Sendes ut på postlistene til
kommunane

Anita L. Sævild

Vore mykje arbeid knytt til
pandemien Covid – 19, men det
ser ut til å roe seg litt no. Noko
arbeid er det blitt fortgang i
mens andre oppgåver er sett på
vent.

Alle

Sikra dei nasjonale
måla i prosjektet

Ny rapportering til NVP skal
sendast inn 01.06.20,
Prosjektadministrasjonen
ynskjer å få dette inn til oss

Kommunane held på å kome inn i
meir normal drift igjen, sjølv om
det er ein del tiltak som set
hinder endå. Kommunane som
ikkje har kunne jobbe med
teknologiprosjektet har så smått
byrja på dette arbeidet igjen.
Kommunane oppfordrast til å
følgje med på dei ulike webinara
som blir lagt ut knytt til
opplæring.
Det skal rapporterast kvar 3.
mnd. i løpet av 2020. Ny
rapportering blir i slutten av
august.

Kari Bjørkheim

FRIST

13.05.20

25.05
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65/20

Ulike dokument knytt til
milepæl 1: Gevinstplan,
gevinstoppfølging og
milepælsplan

Sikra mål og framdrift
i prosjektet

25.05 for å kvalitetssikra tala før
me sender det vidare
Hadde første samling knytt til
dei ulike milepælane i februar i
år på Augustin hotell. Etter
denne samlinga skulle ein
levere gevinstplan og
gevinstoppfølging frå kvar
kommune, som skal sendast inn
til NVP.
Milepæl 2: Heilheitleg
tenestemodell er neste trinn.
Denne er avgjærende for at ein
skal få velferdsteknologi ut i

Ny frist for levering av 1. milepæl
er flytta til 30.06

Denne milepælen har to deler og
skal rapporterast på 31.08 og
31.09. 05.05 og 07.05 blir det
arrangert webinar av det
Nasjonale programmet knytt
milepæl 2 som kommunane må
få med seg. Invitasjonar er sendt
ut. 08.09 skal me prøve å ha ei
fysisk samling for denne
milepælen.
Informasjon med dei ulike
dokumenta med svarfristar blir
sendt ut til kommunane i løpet av
denne eller neste veke

Kari Bjørkheim

30.06
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66/20

O - punkts kartlegging

Sikra kommunane
gevinsterrealisering i
prosjektet

67/20

Oppdatering av deltaking på
ulike webinar, eigenfinansiering

Sikra eigeninnsatsen
knytt til midlar ein
mottek

68/20

Informasjon frå møte i NVP
28.04

Sikra deling av
informasjon

69/20

Informasjon om framdrift,
bygge ut e-helse i Vestland fylke
– og sikra Vestland som ein

Sikra framdrift etter
at prosjektet blir
avslutta i 2020

Kartleggingsskjema blei sendt
ut i byrjinga av året med frist
31.01. Omtrent halvparten har
levert. Dette er eit hjelpemiddel
for kommunane for å sjå
utvikling og sjå “kor skoen
trykker” hos den enkelte
kommune.
Treng å dokumentera
eigeninnsatsen til kommunane
når de deltek på webinara. Me
har laga eit skjema som me ber
dykk å fylle ut
Informasjon om milepælane og
dei ulike webinara. Blei gitt
eksempel frå nokre kommunar
knytt til utrulling av teknologi
under pandemien: Medisinsk
avstandsoppfølging og
kommunikasjonshjelpemiddel
Held på å planlegge dette. Det
er sendt søknad til
Fylkesmannen om midlar.

Det blir sendt ut purring til
kommunane som ikkje har levert
kartlegginga

Anita Sævild

Skjema blir sendt til dykk for
utfylling

Gro Løvik

Presentasjonane frå denne
samlinga på web blir lagt i Teams
for prosjektgruppa

Gro Løvik

Held fram med planlegging og
saka skal opp på
styringsgruppemøtet i juni

Kari Bjørkheim

27.05
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kraftregion for bruk av
velferdsteknologi

70/20

Eksempelbank, nye teknologiar
– nye behov

Del kunnskap om
informasjon

71/20

Rekneskap, økonomi og
budsjett 2020

Sikra framdrift i
prosjektet

72/20

Ulike arrangement, haust 2020

Sikra framdrift, og
deling av kunnskap
og informasjon

Venter på svar, men er bedt om
ein presisering til Fylkesmannen
knytt til korleis ein skal
arrangera ulike møte/seminar
og kostnader rundt dette.
Ein held på å oppretta eit Team
med ulike arbeidsgrupper på
samarbeidsområda
Laga ei oversikt på Teams for
ressursgruppa med ulike
oversikter, linker og dokument
som er relevante
Fått forventa støtte frå NVP.
Venter framleis svar på søknad
hos Fylkesmannen.
Ein del arrangement er utsett til
hausten. Sjå i kalenderen på
heimesida

Oppfordre kommunane til å
bruke denne oversikta og bidra til
å fylle på med ting som er
relevante for fleire. Viktig å dele
kunnskap og god praktisk

Alle

Kari Bjørkheim

Har også nokre arrangement som
skal avviklast i løpet av våren. Føl
med på kalendaren på heimesida.
Slutten av mai har me bedt om
ein gjennomgang av milepæl 1 via
webinar sidan det er så lenge

Prosjektadministrasjonen

Sjå kalender
på heimesida
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73/20

Konferanse november 2020

Sikra
kunnskapsdeling og
erfaringsdeling

Har starta planlegging. Nokon
forelesarar har takka ja, mens
andre venter me på svar frå.

74/20

Avvik

Lære av feil som
oppstår i prosjektet

På grunn av restriksjonar knytt
til pandemi Covid –19 har deler
av prosjektet sine arrangement
måtte avlysast eller utsetjast.
Enkelte av kommunane har
også hatt vanskar med framdrift
som var planlagt. Nokre
implementeringar har blitt sett
på vent, spesielt sjukesignal og

sidan samliga i februar. Dato er
ikkje fastlagt endå
13. mai – Knytt til Milpælplan 1:
Webinar for
gevinstkartleggingsverktøyet.
8. Juni – Webinar om DPIA som
avsluttar arbeidet i
arbeidsgruppa. Påmelding er
mogleg på heimesida
Dersom det er tips og ønskjer til
denne konferansen ber me dykk
ta kontakt med
prosjektadministrasjonen
Prosjektet har revidert planane
og mange arrangement og møter
har måtte skje på Teams/skype.
Framdriftsplanar er blitt justert.
Ingen målsetjingar er endra
foreløpig for 2020.

Kari Bjørkheim
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75/20

Legge til representantar frå alle
kommunane i Teams
prosjektgruppa

Sikra deling av
informasjon og
kunnskap i prosjektet

77/20

Eventuelt
Webinar arrangert av NVP knytt
til elektronisk
medisineringsstøtte 14.05

Sikra kunnskapseling
i prosjektet

Referent: Anita L. Sævild, Prosjektmedarbeidar

nye typar teknologiar som
skulle utrullast.
Alle kommunane har ikkje sin
eigen representant i Teams for
prosjektgruppa. Her blir det lagt
mykje informasjon og
dokument som kan vera nyttig
for alle kommunane. Me
ynskjer at alle skal ha minst ein
tilsett med tilgang til gruppa for
lettare dele informasjonen til
alle. Det er også lettare å
Påmelding til dette blir sendt ut
på mail til kommunane

Sjekke kven som skal ha tilgang
utover dei som er medlem i
prosjektgruppa

Prosjektadministrasjonen
og Ove Sæbø

01.06

