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Sammendrag 

Bakgrunn 

DEN NYE HELSETJENESTEN I RINGERIKSREGIONEN (2017-2019) er et samfunnsnyttig 

interkommunalt prosjekt som er under oppstart i kommunene Hole, Ringerike og Jevnaker.  

Hole og Ringerike kommune, fikk midler til Innovasjonsprosjekt innen velferdsteknologi via 

tilskuddsordningen for kompetanse og innovasjon i 2016 (2), gjennom forstudiet 

«Interkommunalt samarbeid om utvikling av velferdsteknologisk tilbud» (3). Kun deler av 

midlene ble benyttet, til kompetanseheving innen velferdsteknologi1. Innføring av 

velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene bør skje parallelt med endringer i 

organisering og innretning av tjenestene og settes i en felles ramme. Derfor ønsker 

Ringeriksregionen å videreføre arbeidet gjennom etablering av felles 

velferdsteknologiprosjekt, forankret i Omsorgsplan 2020 (1). 

Fase 1 skal ha etablert et godt grunnlag, med potensiale for spredning til øvrige kommuner i 

helsesamarbeidet og tilpasset kriterier for deltakelse i Nasjonalt program for 

velferdsteknologi (Direktoratet for eHelse) fra 2018 i Fase 2 og 3. 

MÅL 

Effektmål 

Prosjektet skal utfordre den etablerte tradisjonelle helsetjenesten gjennom nye, mer effektive 

og smarte arbeidsformer i interkommunal helsetjeneste.  

Resultatmål - Forprosjekt (August 2017- juni 2018) 

Innen juni 2018 skal prosjektet: 

1. Ha etablert prosjektteam, ferdigstilt prosjektplan og gjennomført grunnleggende 

oppstartskartlegginger jfr fase 1 og 2 (Veikart for tjenesteinnovasjon). 

2. Ha etablert og igangsatt godkjent kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplan.  

3. Kartlagt og tilrettelagt for bruk av videokonferanse, personlig og i standard møterom, 

opplært personell og igangsatt kommunikasjon for prosjektteam og involverte personell i 

alle tre kommuner.  

4. Gjennomført kompetanseplan Fase 1. 
5. Planlagt, kartlagt, tilpasset, utprøvd og evaluert legekonsultasjoner med videokonferanse 

mellom pasienter i en hjemmetjenestesone og en fastlege. 

6. Planlagt, kartlagt, tilpasset, implementert medisindispensere i alle tre kommuner.  

7. Planlagt, kartlagt og gjort nødvendige avklaringer for oppstart av digitalt tilsyn i alle tre 
kommuner.   

8. Ha utformet, ferdigstilt, godkjent strategi/søknad og skaffet finansering videre 
utviklingsprosjekt fra aktuelle finansieringskilder.  

9. Ha utformet, ferdigstilt, godkjent og presentert sluttrapport.  

Målgruppen 

1. Ansatte (helse- og sosialfaglig personell, leger, IKT personell, andre samarbeidspartnere) 

                                                           
1 Flere ansatte i kommunene har gjennomført etterutdanning innen velferdsteknologi og avlagt avsluttende eksamen.   
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2. Brukere og pårørende som mottar eller vil bli involvert i fremtidige helsetjenester. 

Fremdriftsplan 

Milepælsplanen nedenfor er revidert 17. januar 2018. Revideringer skyldes hendelser 
underveis i prosjektperioden og er som følger: 
03:  Utvidet etablering av videokonferanse i møterom i alle kommuner, krever ekstra 

ressurs- og tidsbruk. 
05:  Utprøvingsperiode estimeres over lengre tid grunnet uforutsatt ressursbruk, 

tilrettelegging mm. 
06: Innsetting av nytt delmål (delmål 6, 4. desember 2017). 
07:  Digitalt tilsyn utprøves i Ringerike og det er ønskelig å la denne utprøvingen pågå en 

stund før nye vurderinger gjøres. 
 
Tabell 1: Milepælsplan 

Nr Dato Tilstand/Hendelse 

01 150917 Når prosjektteam er etablert, prosjektbeskrivelse og kompetanseplan er ferdigstilt 

02 011017 Når kommunikasjonsstrategi er ferdigstilt 

03 201017 
010318 

Når teknisk kartlegging er gjennomført og det er tilrettelagt for bruk av 
personlig videokonferanse og i standard møterom, opplært personell og kommunikasjon  
igangsatt for prosjektteam og involverte personell.  

04 020318 Når kompetanseplan forprosjekt er gjennomført 

05 040518 
010618 

Når planlegging, kartlegging, tilpasning, utprøving av legekonsultasjoner med  
videokonferanse mellom brukere i en hjemmetjenestesone og fastlege er gjennomført og 
evaluert.  

06 150618 Når det er planlagt, kartlagt, tilpasset, implementert medisindispensere i alle tre kommuner. 

07 020317 
010618 

Når planlegging, kartlegging, avklaringer er beskrevet og klargjort for innføring av digitalt tilsyn i 
alle tre kommuner.   

08 150418 Når det er utformet, ferdigstilt, godkjent strategi/søknad og skaffet finansering videre 
utviklingsprosjekt fra aktuelle finansieringskilder.  

08 150618 Når sluttrapport er utformet, ferdigstilt, godkjent og presentert. 

 

Nytteverdier i Ringeriksregionen 

Det er ønskelig å oppnå nytteverdier som er erfart i andre kommuner, så vi forholder oss til 

erfarte gevinstområder, beskrevet i nevnte gevinstrealiseringsrapporter [8,9]:  

1. Unngåtte kostnader (eksempelvis unngått sykehusinnleggelse for våre brukere).  

2. Spart tid (eksempelvis redusert saksbehandlingstid, redusert tidsbruk for 

hjemmetjenestene til forskjellige formål, transport mm). 

3. Økt kvalitet (eksempelvis økt ivaretakelse av oppdatert personell, reduserte 

komplikasjoner/tilbakefall, økt egenmestring og livskvalitet og for de som skal tilbake i 

arbeidslivet – raskere tilbake) [8,9]. 

Generelt forventes en mer samkjørt utvikling av fremtidige helsetjenester til regionens 

innbyggere, der vi drar nytte av tett samarbeid for best utnyttelse av potensialet i opparbeidet 

erfaring og kompetanse. For regionens innbyggere vil dette på sikt bety mer likeverdige og 

effektive tjenestetilbud, uten at kvalitet forringes. 
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1. MÅL OG RAMMER 

1.1 Innledning 
«Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men av forestillingen om at omsorg ikke 
kan gjøres annerledes enn i dag.» Kåre Hagen  

Dette er innledningen til Stortingsmeldingen «Morgendagens omsorg» som ble lagt fram i 

april 2013. Det blir stadig flere yngre brukere med stort behov for tjenester i eget hjem. 

Andelen personer med kroniske sykdommer øker, flere får store funksjonsnedsettelser. I 

tillegg endres sammensetningen i befolkningen og vi får flere eldre og færre yngre i 

yrkesaktiv alder. Framtidas eldre vil kanskje også ha andre forventninger og krav til hvordan 

helse- og omsorgstjenestene skal være [1].. 

HelseOmsorg21 sier: 

«Innbyggerne ønsker å bo lengst mulig hjemme og å være mest mulig selvhjulpne. 
Realisering av målet kan skje ved tilpassing av boligen, utnytting av teknologi og 
kanskje også kjøp av bistand, før behovet for kommunale tjenester oppstår. På denne 
måten kan den enkelte utforme sine egne tjenester. Dette kan skje sammen med 
pårørende og/eller under faglig veiledning. En slik implementering av løsninger vil 
være forebyggende for den enkelte, samt redusere eller utsette behovet for 
kommunale omsorgstjenester» [2].  

Det vil ikke være nok ansatte til å utføre alle oppgaver på samme måte som det gjøres i dag. 

For å løse disse utfordringer må vi klare å forestille oss at oppgavene i helse- og 

omsorgstjenestene kan løses på andre måter. Morgendagens omsorg handler om å bruke de 

ressursene vi har på nye måter, men også om å bruke andre ressurser enn det vi gjør i dag, 

som vist i hovedmål, bilde 1. Tjenestemottakere kan kanskje i økende grad hjelpes til å 

hjelpe seg selv, det kan tas i bruk teknologi for å understøtte og løse oppgaver. Bruk av 

velferdsteknologi er et viktig virkemiddel, som kan gi pasienter og brukere økt mestring, 

trygghet og kontroll over egen helse [1,3]. 

1.2 Bakgrunn 

1.2.1 Hva er velferdsteknologi? 
Begrepet velferdsteknologi defineres og avgrenses forskjellig i ulike land. I Norge har Helse- 

og omsorgsdepartementet lagt til grunn definisjonen i NOU 2011:11 «Innovasjon i omsorg» 

[3].  

 

Velferdsteknologi beskriver teknologiske løsninger som enkeltindivider kan nyttiggjøre seg 

for økt egenmestring, samfunnsdeltakelse og livskvalitet. Mobile nettløsninger kan aktiveres 

når en beboer forlater rommet/leiligheten og vil da fungere som kommunikasjon med ansatte. 

Trygghetsteknologi kan varsle for å forebygge fall, og ved GPS-sporing kan beboere bevege 

seg fritt inne og ute [4]. 
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Helsedirektoratet deler teknologien som kan benyttes inn i fire områder [5]: 

Trygghetsskapende teknologier: 

Muliggjør at mennesker kan føle trygghet og ha mulighet til å bo lengre hjemme (løsninger 

som gir mulighet for sosial deltakelse feks trygghetsalarm, fallsensor, GPS lokalisering, 

videosamtaler, komfyrvakt, brannalarm mv). 

Mestringsteknologier (medisinske målinger): 

Muliggjør at mennesker bedre kan mestre egen helse. I dette inngår teknologiske løsninger 

til personer med kronisk sykdom/lidelse, personer med behov for rehabilitering/opptrening og 

vedlikehold av mobilitet (løsninger som for eksempel elektronisk pilledispenser, utstyr for 

personlig måling av kroppsfunksjoner, videospill for å trene mobilitet og stimulere til aktivitet, 

kroppssensorer som måler og stimulerer til opptrening/styrke mv). 

Utrednings- og behandlingsteknologi: 

Muliggjør medisinsk utredning og behandling i hjemmet som følges opp av 

spesialisthelsetjenesten (helsemålinger som utføres av fastleger og kommunehelsetjenesten, 

f.eks. 24-timers blodtrykksmåling, mekanisk ventilasjonsstøtte og smertepumpe mv). 

Velværeteknologi: 

Bidrar til at mennesker blir mer bevisst på egen helse og avhjelper hverdagslige gjøremål 

uten at nedsatt helsetilstand er årsaken til bruken av teknologi (løsninger som feks skritteller, 

kaloriforbrenningsmåler, løsninger for automatisk lysregulering, persiennestyring, 

varmestyring mv). Dette området dekkes primært via det private konsumentmarkedet. 

1.2.2 Hvorfor velferdsteknologi? 
Velferdsteknologi kan blant annet bidra til: 

 At enkeltindividet gis mulighet til å mestre eget liv og helse bedre, basert på egne 

premisser. 

 At personer med behov for helse- og omsorgstjenester kan bo lengre hjemme og dermed 

utsette tidspunktet de ellers ville måtte flytte til sykehjem for kortere eller lengre tid. 

 Bedret kvalitet på tjenester, økt fleksibilitet og bedret arbeidsmiljø. 

 Innovasjon i helse- og omsorgstjenestene kan skape nye arenaer for samvirke med 

nærmiljø, pårørende, frivillige, ideelle aktører, akademia og næringsliv. 

 Innovasjon, bedre samvirke og oppgaveløsning mellom kommunale og andre 

velferdsaktører. 

 En positiv samfunnsøkonomisk effekt [5]. 

Helsedirektoratets første gevinstrealiseringsrapport konkluderer med: 

«Vellykket bruk av velferdsteknologi forutsetter opplæring, endring av arbeidsrutiner 

og vilje til å gi tjenester på nye måter» [6].  

Ved hjelp av teknologi, erstattes hele eller deler av helsetjenesten slik at gevinster faktisk 

kan tas ut. For å oppnå gevinster så må man rekruttere brukere i de tre kommunene som 

kan ha nytte av de velferdsteknologiske løsninger fremfor å motta tradisjonelle tjenester.  
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1.2.3 Nasjonale føringer 
Det er de senere år kommet mange nasjonale føringer for utvikling av velferdsteknologi. 
Nasjonal helse- og omsorgsplan for perioden 2011 – 2015 har vært en av de styrende, for 
den overordnede politiske kursen for helsesektoren [4]. Samhandlingsreformens 
målsetninger med føringer for å «fremme god helse i befolkningen, utjevne sosiale 
helseforskjeller og en tydeligere bruker og pasientrolle» [7]. Nasjonal helse- og omsorgsplan 
(2011-2015) knytter begrepet velferdsteknologi opp mot behovet for å satse på innovasjon 
og velferdsteknologi til fordel for brukere og personell i helse- og omsorgstjenestene. Det 
skal særlig legges vekt på ny teknologi, som gir brukerne nye muligheter til å leve 
selvstendig og mestre hverdagen. Med telemedisin og ny kommunikasjonsteknologi kan 
helse- og omsorgstjenestene forbedre, forenkle og effektivisere virksomheten [5]. KS sin 
Digitaliseringsstrategi 2017-2020 skal sørge for bedret tilgang til digitale tjenester for 
helsepersonell og innbygger. E-helse – tjenester skal: 
«bidra til å fremme effektivitet og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten i kommunene» [8]. 
 
Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP) 

NVP i Helsedirektoratet var en av satsningene som ble etablert i 2014. Dette skal sikre at 
velferdsteknologi blir en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020. Det 
er de kommunene i Norge som har kommet lengst på dette området som er med i 
programmet. Det tas fortløpende opp nye kommuner, som skal dra nytte av erfaringene som 
er kommet ut av dette, både på valg av løsninger, metoder benyttet i prosjektene og 
standardiseringsarbeid. Erfaringene fra kommunene som er tatt opp i programmet vil på sikt 
hjelpe alle kommuner i å sikre at velferdsteknologi blir en integrert del av tjenestene.  

Hovedmålene i programmet er å: «gi personer med helseutfordringer trygghet til å kunne bo i 
egen bolig lengst mulig, og muligheter til å mestre eget liv og helse» [5].  

NVP har tjenesteinnovasjon som et sentralt virkemiddel og utviklingskommunene har utviklet 
kunnskap og verktøy som gjør det mulig for alle kommuner å sette i gang de nødvendige 
endringsprosessene.  

  Anbefalinger fra NVP: 

1. Lokaliseringsteknologi (GPS) 
2. Elektronisk medisineringsstøtte 

(elektronisk medisindispenser) 
3. Elektroniske dørlåser (e-lås) 
4. Digitalt tilsyn 
5. Oppgraderte 

sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem
1* 

6. Logistikkløsning for mer optimale 
kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester 
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1.2.4 Ringeriksregionen – et interkommunalt helsesamarbeid 
Kommunene i Ringeriksregionen har hatt et fast, nært og godt samarbeid som har utviklet 

seg de siste årene. De har god erfaring med å etablere nettverksgrupper for å utvikle 

fagtilbud og kompetanse, etablert BPA og omsorgslønn, hverdagsrehabilitering og 

nettverksgruppe for regional kompetanseutvikling innen helse- og omsorg2.  

Hole og Ringerike kommune, fikk midler til Innovasjonsprosjekt innen velferdsteknologi via 

tilskuddsordningen for kompetanse og innovasjon i 2016 [9], gjennom forstudiet 

«Interkommunalt samarbeid om utvikling av velferdsteknologisk tilbud» [10]. Kun deler av 

midlene ble benyttet, til kompetanseheving innen velferdsteknologi3. Innføring av 

velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene bør skje parallelt med endringer i 

organisering og innretning av tjenestene og settes i en felles ramme. Derfor ønsker 

Ringeriksregionen å videreføre arbeidet gjennom etablering av felles 

velferdsteknologiprosjekt, forankret i Omsorgsplan 2020 [11], med endret prosjekttittel;  

DEN NYE HELSETJENESTEN I RINGERIKSREGIONEN (2017-2019).  

Samarbeidet har styrket troen på at man står sterkere gjennom en videre utvikling i et 

interkommunalt perspektiv. Regionen besitter også god kjennskap til egne helsetjenester og 

gjennom forstudiet og helsesamarbeidet er det definert noen kortsiktige fremtidige behov, 

som inngår i delprosjektene. Samlet gir dette et nyttig erfaringsgrunnlag i tillegg til regionens 

nyutdannede personell innenfor utviklingsfeltet og ekstern prosjektleder med erfaring fra 

lignende utviklingsprosjekter. 

Fase 1 skal ha etablert et godt grunnlag, med potensiale for spredning til øvrige kommuner i 

helsesamarbeidet og tilpasset kriterier for deltakelse i Nasjonalt program for 

velferdsteknologi (Direktoratet for eHelse) fra 20184 i Fase 2-3 [5]. 

1.3 Mål 

1.3.1 Effektmål 
Prosjektet skal på sikt utfordre den etablerte tradisjonelle helsetjenesten gjennom nye, mer 

effektive og smarte arbeidsformer i interkommunal helsetjeneste.  

1.3.2 Resultatmål - Forprosjekt (August 2017- juni 2018) 
Innen juni 2018 skal prosjektet: 

10. Ha etablert prosjektteam, ferdigstilt prosjektplan og gjennomført grunnleggende 

oppstartskartlegginger jfr fase 1 og 2 (Veikart for tjenesteinnovasjon). 

11. Ha etablert og igangsatt godkjent kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplan.  

12. Kartlagt og tilrettelagt for bruk av videokonferanse, personlig og i standard møterom, 

opplært personell og igangsatt kommunikasjon for prosjektteam og involverte personell i 

alle tre kommuner.  

13. Gjennomført kompetanseplan Fase 1. 
14. Planlagt, kartlagt, tilpasset, utprøvd og evaluert legekonsultasjoner med videokonferanse 

mellom pasienter i en hjemmetjenestesone og en fastlege. 

                                                           
2 Dette er også en del av erfaringsutvekslingen i Helsesamarbeidet med de øvrige kommuner, Sigdal, Krødsherad og Modum. 
3 Flere ansatte i kommunene har gjennomført etterutdanning innen velferdsteknologi og avlagt avsluttende eksamen.   
4 Nasjonalt velferdsteknologiprogram skal bidra til at velferdsteknologi blir en integrert del av helse- og omsorgstjenestene innen 2020. 
Hovedmålene i programmet er å gi personer med helseutfordringer trygghet til å kunne bo i egen bolig lengst mulig, og muligheter til å 
mestre eget liv og helse. 
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15. Planlagt, kartlagt, tilpasset, implementert medisindispensere i alle tre kommuner.  

16. Planlagt, kartlagt og gjort nødvendige avklaringer for oppstart av digitalt tilsyn i alle tre 
kommuner.   

17. Ha utformet, ferdigstilt, godkjent strategi/søknad og skaffet finansering videre 
utviklingsprosjekt fra aktuelle finansieringskilder.  

18. Ha utformet, ferdigstilt, godkjent og presentert sluttrapport.  

1.3.2 Nytteverdier i Ringeriksregionen 
Det er ønskelig å oppnå nytteverdier som er erfart i andre kommuner, så vi forholder oss til 

erfarte gevinstområder, beskrevet i nevnte gevinstrealiseringsrapporter [8,9]:  

1. Unngåtte kostnader (eksempelvis unngått sykehusinnleggelse for våre brukere).  

2. Spart tid (eksempelvis redusert saksbehandlingstid, redusert tidsbruk for 

hjemmetjenestene til forskjellige formål, transport mm). 

3. Økt kvalitet (eksempelvis økt ivaretakelse av oppdatert personell, reduserte 

komplikasjoner/tilbakefall, økt egenmestring og livskvalitet og for de som skal tilbake i 

arbeidslivet – raskere tilbake) [8,9]. 

Generelt forventes en mer samkjørt utvikling av fremtidige helsetjenester til regionens 

innbyggere, der vi drar nytte av tett samarbeid for best utnyttelse av potensialet i opparbeidet 

erfaring og kompetanse. For regionens innbyggere vil dette på sikt bety mer likeverdige og 

effektive tjenestetilbud, uten at kvalitet forringes. 

Digitalt tilsyn 

En av anbefalingene i Gevinstrealisering rapport 2 er digitalt tilsyn. Løsningen er under 

utprøving i en sone i Ringerike kommune og skal igangsettes i flere soner, høsten 2017. 

Størst gevinst ser man ift økt trygghet hos personell og brukere og innspart ressursbruk. 

Videokonferanse som samarbeidsverktøy              Bilde 1: Pasientoppfølging via videokonferanse 

Videokonferanse skal innføres som verktøy for involvert personell i prosjektteamet (Vedlegg 

1). Dette er et strategisk tiltak for å «tilvenne» personalet til verktøyet, slik at de i fremtidig 

utvikling kan være pådrivere når samhandlingen 

skal utbreddes. Prosjektet vil, basert på 

erfaringer, gi tilgang til utvalgt personell, for 

videre utprøving i fase 1.  

Prosjektet har også iverksatt tiltak for vurdering 

og anskaffelse av standard videokonferanse i 

møterom i alle tre kommuner. Installering og 

opplæring av personale utføres i første del av 

2018. 

Det kan forventes redusert ressursbruk, innsparte reiseutgifter og forbedret kommunikasjon 

relatert til pasientoppfølging, slik man ser i andre sammenlignbare prosjekt og tjenester.  

Medisindispensere 

Ringerike var i gang med implementering av medisindispensere ved oppstart av 

interkommunalt prosjekt.  Underveis i prosjektperioden, er det aktuelt med implementering i 

de to andre kommunene også. Styringsgruppe ønsker derfor dette inn som interkommunalt 
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delmål5. Gevinster ved innføring vil kunne bidra til at tjenestemottakere opplever 

selvstendighet og mestring, pårørende opplever trygghet i forhold til medisinering og 

hjemmesykepleien benytter ressursene effektivt. 

Legekonsultasjoner via videokonferanse 

Et behov som allerede er definert i forstudiet i 2016 i Ringeriksregionen, er behov for 

effektivisering av legekonsultasjoner for pasienter i hjemmetjenesten som trenger 

følgetjeneste. Her er ressursbruken formidabel.  

Prosjektet tilrettelegger for utprøving mellom fastlege i Vesterngaten Medisinske senter og 

Krokenveien tjenestested i Ringerike i 2018. Utprøving av videokonferansekonsultasjoner 

med fastlege, forventes å kunne vise til redusert ressursbruk for alle parter som involveres. I 

tillegg til at brukerne spares for unødige belastninger med transport og ventetid. Fastlege har 

valgt ut oppfølging av immobile diabetespasienter, samt ukentlige videovisitter. 

1.5 Rammer og avgrensning 
Alle tre kommuner har igangsatt tiltak innenfor utviklingsfeltet og vil ha parallelle kommunale 

prosjekter, som skal sees i sammenheng med det interkommunale prosjektet, slik at det ikke 

igangsettes aktiviteter som kan forsinke prosesser. Kommunale prosjekt kan bidra til nyttig 

erfaringsutveksling for alle kommuner.  

Alle tre kommuner har gjennom mange år, gode erfaringer med trygghetsalarmer. Dette 

anses som standard tjeneste og inngår ikke i Helsedirektoratets anbefalinger. Alle tre 

kommuner har pågående felles anskaffelsesprosess på digitale trygghetsalarmer6. Dette 

anses som standard tjenestetilbud og inngår ikke som del av dette interkommunale 

prosjektet. 

2. PROSJEKTORGANISERING 

2.1 Prosjekteier og prosjektledelse  
Hole kommune ved tjenesteleder Anne Marit Hamstad Fuglum er prosjekteier. 

Styringsgruppe 

Ledere i Helsesamarbeidet i Ringeriksregionen styringsgruppe (Vedlegg 2)7: 

1. Tjenesteleder Anne Marit Hamstad Fuglum, Hole kommune 
2. Kommunalsjef Cecilie P. Øyen, Jevnaker kommune 
3. Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen, Ringerike kommune. 

Prosjektledelse 

Bodil Helene Bach, BBach, er engasjert som prosjektleder. Hun skal lede prosessen i forhold 

til rammene som prosjekteier har satt og som beskrives i prosjektplanen (Vedlegg 3). 

Prosjektleder har som mandat å kartlegge, vurdere, planlegge, gjennomføre, sørge for 

fremdrift og rapportere i prosjektet i samarbeid med interkommunalt prosjektteam. Hun skal 

også ha tett dialog med de kommunale aktiviteter. 

                                                           
5 Revidert 4. desember 2017 
6 Januar 2018 
7 Styringsgruppen innkalles ved behov av prosjektleder. 
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Prosjektteam 

Prosjektteamet er strategisk sammensatt, med helsepersonell og tett dialog med IKT 

personell. Kommunene har ikke pr i dag felles IKT- drift, men prosjektet kan bidra til å samle 

ressurser for en mulig felles strategi også på dette feltet. Teamet vil bestå av prosjektleder 

og ansatte fra hver kommune8 (Vedlegg 2).  

2.2 Arbeidsform 
Arbeidsform blir vesentlig for resultatet. Tradisjonell kommunikasjon via epost, telefon, 

intranett, møtevirksomhet. Det tilrettelegges for at teammedlemmer og involverte i 

organisasjonene får tilgang til enkle personlige videokonferanseløsninger i helsenett. I tillegg 

vil det være noe reisevirksomhet.  

Kartleggingsarbeidet kan bestå av intervju/workshop/spørreskjema, der ansatte, brukere, 

pårørende og andre involveres.   

3. PROSJEKTOPPFØLGING 

3.1 Forankring 
For å sikre en god oppfølging av de kritiske suksessfaktorer, benyttes ekstern prosjektleder i 

prosjektet. Dette sikrer at man har nødvendige kompetanse og pådriver på plass. Prosjektet 

har som mål å inkludere alle involverte parter på alle nivå, for å sikre forankring av 

utviklingen.  

Forankring internt i kommunene 

 Ansvarlig prosjekteier er Hole kommune ved rådmann og Kommunalsjef. 

 Interkommunalt samarbeid er tidligere etablert innen helsesamarbeidet og avklaringer 
rundt samarbeidet er tilstrekkelig forankret.  

 Alle tre kommuner har utformet en orienteringssak til respektive kommunestyre i hver 
kommune som presenteres i april 2017.  

 Interkommunal styringsgruppe og ansvar er avklart.  

 Interkommunalt prosjektteam og ansvarsområde avklares og etableres. 

 Etablering av kommunikasjonsstrategi for alle tre faser utformes9.  

Kontrolltiltak: 

 Regnskap: 
o Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud regnskapsføres i Hole kommunes 

regnskap på eget prosjektnummer.  
o Regnskap revideres av Buskerud kommunerevisjon IKS.  
o Jevnaker ønsker rapportering fra styringsgruppa i forhold til økonomi for midler fra 

Tilskudd fra Fylkesmannen i Oppland regnskapsførers i Jevnaker kommune på 
eget prosjektnummer og regnskapet revideres av Oppland kommunerevisjon IKS. 

o Styringsgruppen fører kontroll med regnskap. 
o Prosjektleder vil også få innsyn i regnskap og bistå rapportering. 

 Prosjektleder engasjeres og kontrakt signeres.  

 Rapportering: 

                                                           
8 Blant disse er de ansatte som har fått økt sin kompetanse innen dette utviklingsfeltet i 2016 
9 Det vil benyttes tradisjonelle kommunikasjonsformer, kombinert med web, sosiale medier, film mm. 
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o Prosjektleder og prosjektteam rapporterer til styringsgruppe etter avtalte 
retningslinjer.  

o Prosjektavvik skal rapporteres fra prosjektleder til styringsgruppe og 
avvikshåndtering og internrevisjon utføres etter gjeldende rutiner.   

3.2 Fremdriftsplan 
Milepælsplanen nedenfor er revidert 17. januar 2018. Revideringer skyldes hendelser 
underveis i prosjektperioden og er som følger: 
03:  Utvidet etablering av videokonferanse i møterom i alle kommuner, krever ekstra 

ressurs- og tidsbruk. 
05:  Utprøvingsperiode estimeres over lengre tid grunnet uforutsatt ressursbruk, 

tilrettelegging mm. 
06: Innsetting av nytt delmål (delmål 6, 4. desember 2017). 
07:  Digitalt tilsyn utprøves i Ringerike og det er ønskelig å la denne utprøvingen pågå en 

stund før nye vurderinger gjøres. 
 
Tabell 1: Milepælsplan 

Nr Dato Tilstand/Hendelse 

01 150917 Når prosjektteam er etablert, prosjektbeskrivelse og kompetanseplan er ferdigstilt 

02 011017 Når kommunikasjonsstrategi er ferdigstilt 

03 201017 
010318 

Når teknisk kartlegging er gjennomført og det er tilrettelagt for bruk av 
personlig videokonferanse og i standard møterom, opplært personell og kommunikasjon  
igangsatt for prosjektteam og involverte personell.  

04 020318 Når kompetanseplan forprosjekt er gjennomført 

05 040518 
010618 

Når planlegging, kartlegging, tilpasning, utprøving av legekonsultasjoner med  
videokonferanse mellom brukere i en hjemmetjenestesone og fastlege er gjennomført og 
evaluert.  

06 150618 Når det er planlagt, kartlagt, tilpasset, implementert medisindispensere i alle tre kommuner. 

07 020317 
010618 

Når planlegging, kartlegging, avklaringer er beskrevet og klargjort for innføring av digitalt tilsyn i 
alle tre kommuner.   

08 150418 Når det er utformet, ferdigstilt, godkjent strategi/søknad og skaffet finansering videre 
utviklingsprosjekt fra aktuelle finansieringskilder.  

08 150618 Når sluttrapport er utformet, ferdigstilt, godkjent og presentert. 

4. MÅLGRUPPER OG INTERESSENTER 

4.2 Målgruppen 
1. Ansatte (helse- og sosialfaglig personell, leger, IKT personell, andre samarbeidspartnere) 
2. Brukere og pårørende som mottar eller vil bli involvert i fremtidige helsetjenester. 

4.3 Interessenter og involvering 
Det er behov for å analysere konsekvenser av implementering av velferdsteknologi for alle 

kategorier ansatte i helse- og omsorgstjenesten, støttetjenester, pasienter, pårørende og 

andre (Figur 1). Noen er direkte involvert, andre kan berøres av den nye helsetjenesten og 

har avgjørende betydning for innføringen og igangsetting av teknologien. Dette er vil 

kartlegges og analyseres i første fase. 
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Figur 1: Eksempler på interessenter i et velferdsteknologiprosjekt [7] . 

 

4.4 Brukermedvirkning 
Bruker er en person som benytter seg av relevante tjenester i en eller annen form. I «Plan 
for brukermedvirkning» defineres bruker som en person som har behov for eller nyttiggjør 
seg tjenester innen psykisk helsefeltet eller rusfeltet [10]. En brukermedvirker kan være en 
kunnskapsleverandør om egen sykdom, representant og formidler, som kan bidra positivt i 
utvikling av nye helsetjenester spesifikt rettet mot egen sykdom. Men bruker kan også bidra 
positivt til utforming av tjenestetilbud som dette prosjektet representerer og være avgjørende 
for at de tilpasses brukerens behov. 
 
Pårørende er familiemedlem eller annen nærstående person til en som er i behov av eller 
nyttiggjør seg tjenester fra psykisk helse-/rusfeltet. Involvering av pårørende er viktig både av 
hensyn til pårørende og brukerens situasjon. De er en ressurs og bør møtes som en 
samarbeidspartner ut fra den rollen de innehar. 
 
Helsepersonell vil i denne sammenheng også utgjøre en brukergruppe når teknologien skal 
tas i bruk.  

5. SUKSESSFAKTORER OG RISIKOHÅNDTERING 

5.1 Suksessfaktorer 
De viktigste suksessfaktorene for å lykkes er: 

1. At kommunene som har startet samarbeidet oppnår finansiering til etablering av 
prosjektet og gjennomføring av grunnleggende tiltak i 2017 fra Fylkesmannen i Buskerud 
og Oppland. 

2. At kommunene sørger for god forankring på alle nivå og avsetter de nødvendige 
personellressurser i prosjektet. 

3. At teknisk infrastruktur er tilstrekkelig tilrettelagt for etablering av nye tjenester. 
4. At kommunene har en prosjektleder som ivaretar uforutsette hendelser som kan oppstå 

og at disse håndteres av prosjektleder og styringsgruppen.  
5. At alle parter beholder entusiasmen og motivasjonen til å oppnå prosjektets mål i denne 

fasen og i den videre utvikling.  
6. At kommunene avsetter midler på egne kommunale budsjett for tekniske anskaffelser jfr 

prosjektets anbefalinger. 
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6.2 Risikohåndtering 
Det skal gjennomføres Risiko- og sikkerhetsanalyser før oppstart av ny teknologi (teknisk og 

brukerrettet), etter gjeldende rutiner i kommunene og etter de nasjonale anbefalinger [10-12]. 

Videokonferanse følger anbefalinger for videokonsultasjoner fra Direktoratet for e-Helse [12]. 

Anbefalt risikohåndtering ved bruk av videokonferanseutstyr er også beskrevet i 

planleggingsfasen, som grunnlag for dette arbeidet (Vedlegg 4).  

7. METODIKK OG KUNNSKAP 
Prosjektmetodikk 

Prosjektet benytter PLP - metoden, som er en praktisk prosess for gjennomføring av et 
utviklingsløp som Ringeriksregionen har erfaring med.  

Tjenesteinnovasjon 

En tjeneste kan ses som et møte mellom dem som bruker den og dem som gir den. Ofte 
utvikles tjenestetilbudet fra kommunens perspektiv, uten at man ivaretar hvordan tjenesten 
oppleves for de som skal bruke den.  

Innovasjon kan forbedre tjenester og endrede behov hos kommunenes innbyggere. 
Metodikken skiller seg ut fra vanlig utviklingsarbeid ved at en ikke vet hvordan løsningen eller 
den nye tjenesten ser ut når en starter. Dette ivaretas i Veikart for velferdsteknologi (ks.no), 
som er den anbefalte veileder for tjenesteinnovasjon innen velferdsteknologi (9). Veikartet gir 
prosjektet de nødvendige verktøy for omstilling i kommunene. Veikartet ivaretar de 
nødvendige tiltak i en tjenesteinnovasjon (interessentanalyser, kartlegginger, tjenesteforløp, 
tilpasninger, gevinstrealisering mv).  

Nasjonalt program for velferdsteknologi10, har også klare anbefalinger og erfaringer fra 
utviklingskommunene som beskrives i to gevinstrealiseringsrapporter fra Nasjonalt 
velferdsteknologiprogram [8,9]. Prosjektet ønskes integrert med i Nasjonalt program for 
velferdsteknologi i Fase 2 og 3, som innebærer at det gjøres tilpasning til nasjonale 
anbefalinger i en videre strategi. 

Opplæring av ansatte 

Det tilrettelegges for generell opplæring innenfor velferdsteknologifeltet for prosjektteam 
gjennom kompetanseplan høst og vinter 2017/2018. Opplæringen består av tilgjengelig 
informasjon om utviklingsfeltet med presentasjon av interne og eksterne prosjekt11. I tillegg 
skal prosjektteam bli kjent med de tre kommuner, gjennom kommunenes egne «Bli-kjent 
dager». 

Opplæring av ansatte i Velferdsteknologiens ABC planlegges i samarbeid med 
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud, som etter prosjektoppstart er 
gitt dette ansvaret i fylket. Denne opplæring blir en del av neste utviklingsfase.  

Teknisk og praktiskbrukeropplæring ift bruk av videokonferanse, personlig og i standard 
møterom, utføres i hele forprosjektet. Opplæring i nyetablert utstyr gjennomføres i samarbeid 
med prosjektleder og rammeavtaleleverandør12.  

                                                           
10 Direktoratet for eHelse 
11 Det opprettes dialog med andre prosjekter innen utviklingsfeltet, samt andre kommuner i det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet, for 
å dra nytte av deres erfaringer, som del av kompetanseplan. 
12 ATEA 
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Opplæring gjøres på stedet, via videokonferanse eller via besøk. Det skal gjennomføres 

plenumspresentasjoner, gruppeoppgaver med egne presentasjoner. 

Forskning 

Ringeriksregionen vil i prosessen ha dialog med Høgskolen i Sør-Øst Norge ift aktuelle 

forskningsområder13.  

Bilde 2: Veiledning innen demensomsorg JORS – Sykehuset Innlandet HF 

 

8. GJENNOMFØRING 
For å sikre vellykket måloppnåelse og utvikling av fremtidige gode helsetjenester iverksettes 
tiltak skissert nedenfor.  

 Etablering av prosjektteam og planer 

a) 21. august 2017 er det oppstartssamling og det etableres et interkommunalt 

prosjektteam med kommunenes pådrivere, som skal bidra aktivt i prosjektets 

milepæler. Jfr milepæl 1 og 4 utformes, ferdigstilles prosjektbeskrivelse og 

kompetanseplan og gjennomføres tiltak for teambygging og opplæring14.  

 Kommunikasjonsstrategi 

a) Etablering av kommunikasjonsstrategi og plan utformes i samarbeid med 

kommunenes kommunikasjonsrådgivere15.  

 Etablering av videokonferanse i samhandling 

a) Prosjektet tilrettelegger for og etablerer standard, ROS-analysert videokonferanse 

tilknyttet Norsk helsenett SF`s videotjeneste16 til prosjektteam/ansatte. I tillegg 

etableres standard videokonferanse i møterom i alle tre kommuner.   

 Etablere grunnlag for digitalt tilsyn i tre kommuner 

a) Digitalt tilsyn er under utprøving i en hjemmetjenestesone i Ringerike. Prosjektet skal 

med basis i utprøving og erfaringer her, planlegge, kartlegge, avklare, beskrive og 

klargjøre for innføring av digitalt tilsyn i alle tre kommuner.   

                                                           
13 Første møte er planlagt 24. august 
14 Det er nødvendig for resultatet av alle leveranser, at disse har avsatt ressurser for deltakelse i prosjektet. 
15 Det vil benyttes tradisjonelle kommunikasjonsformer, kombinert med web, sosiale medier, film mm. 
16 Personlig videokonferanse i helsenett (Laptop, Ipad og Smartphone), er gratis tilgjengelig i helsenett og tilrettelegges på kommunens 
eksisterende og evt nye enheter. 
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 Legekonsultasjoner ved bruk av videokonferanse  

a) Jfr metodikk (Kapittel 7), planlegges, tilpasses og gjennomføres en begrenset 

utprøving med legekonsultasjoner mellom pasienter og personell i minst en 

hjemmetjenestesone og en fastlege.  

b) Utfordringer 

i) Forankret samarbeid med fastlege 

ii) Etablering av tilstrekkelige avtaler og rutiner for ny tjeneste 

iii) Behov for dialog med myndigheter ift manglende finansieringsmodeller 

iv) Erfaringer fra denne utprøvingen danner grunnlag for videre utvikling av 

tilsvarende rutiner for tjenesteutvikling i alle kommuner.   

 Strategi for velferdsteknologi, søknad og sluttrapport 

a) Finansiering skaffes gjennom utforming av strategi og søknad til aktuelle 

finansieringskilder. 

b) Sluttrapport for fase 1 utformes, godkjennes og presenteres.  

9. KONTRAKTER OG AVTALER 
Hole Kommune har signert kontrakt om prosjektledelse med BBach, Fase 1. 

Hole kommune har avsatt 2 personer som ressurs i prosjektet høst 2017 (50 %). I januar 

2018 er disse ressurser økt til 65%, samt at de er to personer til i det kommunale prosjektet 

og 20 % IKT ressurs.  

Ringerike kommune har avsatt xx personer som ressurs i prosjektet, i tillegg til at de har et 

kommunalt velferdsteknologiprosjekt, som vil ha tett dialog med interkommunalt prosjekt. 

Ressursavsettelse er avklart og bekreftet med de aktuelle deltakere.  

Jevnaker kommune har avsatt 2 personer som ressurs i prosjektet. De har ikke kommunal 

satsning på velferdsteknologi pr august 2017. Ressursavsettelse er avklart og bekreftet med 

de aktuelle deltakere.  

10. PROSJEKTØKONOMI 
Forprosjektet finansieres gjennom tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud (Hole og Ringerike) 

og Oppland (Jevnaker), samt kommunenes egeninnsats.  

Tabell 2: Budsjett 

Finansieringsbehov forprosjekt 
 

Tilskudd FM Buskerud         779 000  

Tilskudd FM Oppland         300 000  

Totalt      1 079 000  

Budsjett 
 

Prosjektledelse, 550 timer         495 000  

Kurs, møter, hospitering mv         100 000  

Diverse disp         484 000  

Total finansiering      1 079 000  
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Sum prosjektkostnader forprosjekt 2017 
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12. VEDLEGG 

11.1 Vedlegg 1 – Videokonferanse generelt 
I dag etableres videokonferanse i mange helseorganisasjoner som Helseforetak (HF), 

kommuner og andre institusjoner. Videokonferanse er mest utbredt i HF, men de senere år 

etableres det mer og mer i kommuner og andre institusjoner, offentlige og private.  

Videokonferanse er enkelt, effektivt og besparende. Med denne løsningen kan du delta i 

møter og undervisning ved hjelp av lyd og bilde. Løsningen er godkjent for klinisk bruk som 

f.eks. konsultasjoner med pasienter. Gevinster viser seg raskt etter etablering. 

Videokonferanse gir enklere tilgang til spesialister (også i akutte situasjoner), gjør det lettere 

å finne tid til møter, konsultasjoner mm, reduserer reisekostnader og ventetid, forenkler 

undervisning og fører til et mer effektivt helsevesen. Eksempelvis får man enklere tilgang til 

spesialister, tolker og tverrfaglige grupper, noe som kan føre til raskere beslutninger og 

kortere ventetid for pasientene. I akutte situasjoner kan helsepersonell gi livreddende 

veiledning via Videokonferanse. Pasienter kan følges opp i eget hjem eller ved institusjon, 

selv om spesialisten er på en annen kant av landet. Forskning nasjonalt og internasjonalt 

viser at kvaliteten på helsetjenestene ikke forringes av endret praksis. 

Prosjektet etablerer Cisco Meeting App, som er en gratis personlig programvare i Norsk 

Helsenett SF. I tillegg etableres standard videokonferanse i møterom i alle tre kommuner. 

Videotjenesten 

Norsk Helsenett SF er i dag Norges største videotjeneste og er den anbefalte tjenesten for 

bruk av videokonferanse innen helse. Gjennom et effektivt kommunikasjonsmiddel, med god 

kvalitet på lyd og bilde, kan deltakerne logge seg inn fra møteromsenheter, enkle 

kontorløsninger, PC, nettbrett eller mobiltelefon. Slik kan kundene kommunisere sikkert med 

videokonferanse fra og til møterom, skrivebord, auditorier eller operasjonssaler. 

Videotjenesten sikrer sikker infrastruktur som grunnlag for kommunikasjonen for sine kunder. 

Tjenesten innebærer også tilgang til gratis personlige løsninger, virtuelle møterom 

(flerpartskonferanse for deltakelse inn i møter via flere videokonferanseløsninger og telefon), 

enkle katalogtjenester, statistikk og 24/7 support.  
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11.2 Vedlegg 2 – Prosjektteam og styringsgruppe (pr. 17. januar 2018) 

PROSJEKTTEAM 

Deltaker Kommune Telefon Epost 

Hege Marie Normann 
Bakke  

Ergoterapeut, Hole 
kommune 

91185042 

 

hege.bakke@hole.kommun
e.no   
Video: 
Hege.Bakke@video.nhn.no  
Virtuelt møterom: 
Hege.Bakke@vm.nhn.no / 
803704  

Ragnhild Thorstensen Helsefagarbeider i PRO og 
TFF, Hole kommune 

92802122 Ragnhild.Thorstensen@hol
e.kommune.no  
Video: 
Ragnhild.Thorstensen@vid
eo.nhn.no  
Virtuelt møterom: 
meet.Ragnhild.Thorstensen
@vm.nhn.no / 803705 

Tommy N. Andreassen (går 
ut fra 1. mars i ny stilling) 
 

Fagleder IT, Hole 
kommune, Viksveien 30, 
3530 Røyse 

32161109 / 41608532 Mail og Lync:  
Tommy.Andreassen@hole.
kommune.no 
Video: 
Tommy.Andreassen@video
.nhn.no  
Virtuelt møterom: 
Tommy.Andreassen@vm.n
hn.no / 803707 

Øyvind Langum Hjelpemiddelkoordinator 
Helse og omsorg 
Ringerike kommune  
 

91182583 Oyvind.Langum@ringerike.
kommune.no  
Video: 
Oyvind.Langum@video.nhn
.no  
Virtuelt møterom: 
meet.Oyvind.Langum@vm.
nhn.no / 803708 

Espen Lyngstad IKT rådgiver, IT – enheten, 
Ringerike kommune, 
Prosjektleder kommunalt 
velferdsteknologiprosjekt 

98894000 
 

Espen.Lyngstad@ringerike.
kommune.no  
Video: 
Espen.Lyngstad@video.nh
n.no  
Virtuelt møterom: 
meet.Espen.Lyngstad@vm.
nhn.no / 803588 

Tom Morten Nilsen Enhetsleder Krokenveien 94842444 Tom.Nilsen@ringerike.kom
mune.no  
Video: 
Tommy.Andreassen@video
.nhn.no  
Virtuelt møterom: 
meet.Tommy.Andreassen@
vm.nhn.no / 803707 
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Deltaker Kommune Telefon Epost 

Wanja Solberg Avdelingsleder, 
systemansvarlig Gerica 

92243126 Wanja.Solberg@ringerike.k
ommune.no  
Video: 
Wanja.Solberg@video.nhn.
no  
Virtuelt møterom: 
meet.Wanja.Solberg@vm.n
hn.no / 803709 

Anne-Hilde Tangen 
 
 

Sykepleier 
Hjemmetjenesten/Helse og 
Omsorg 
JORS, Jevnaker omsorgs- 
og rehabiliteringssenter | 
Kirkegaten 6 

911 64404/61315900  

 

Anne-
Hilde.Tangen@jevnaker.ko
mmune.no 
Video: Anne-
Hilde.Tangen@video.nhn.n
o  
Virtuelt møterom: 
Anne-
Hilde.Tangen@vm.nhn.no / 

Jan Otto Thorsen IKT-konsulent i Helse og 
omsorg, Jevnaker 
kommune 

40920075 jath@jevnaker.kommune.no  
Video: 
jan.otto.thorsen@video.nhn
.no  
Virtuelt møterom: 
meet.jan.otto.thorsen@vm.
nhn.no / 801622  

Bodil Helene Bach 
 

Prosjektleder, BBach  92060898 
 

bodil@bbach.no  
Video: 
bodil.helene.bach@video.n
hn.no /  
Virtuelt møterom: 
meet.bodil.helene.bach@v
m.nhn.no / 802688 
VM2: 999406 

Anne Marit Hamstad 
Fuglum (Prosjekteier, SG) 

Tjenesteleder, Hole 
kommune 

99 63 12 90 anne.marit.fuglum@hole.ko
mmune.no  
Video: 
Anne.Marit.Fuglum@video.
nhn.no  
Virtuelt møterom: 
meet.Anne.Marit.Fuglum@v
m.nhn.no / 803712 

Christine Myhre Bråthen 
(SG) 

Kommunalsjef, Ringerike 
kommune 

954 20 447 Christine.Myhre.Brathen@ri
ngerike.kommune.no  
Video: 
Christine.Myhre.Brathen@v
ideo.nhn.no  
Virtuelt møterom: 

Cecilie P. Øyen (SG) Kommunalsjef for Helse og 
omsorg, Jevnaker 
kommune 

95923470 
 

Cecilie.Oyen@jevnaker.ko
mmune.no  
Video: 
Cecilie.Oyen@video.nhn.no 
Virtuelt møterom: 
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11.3 Vedlegg 3 – Prosjektleder Bodil Helene Bach 
Bodil Helene Bach har lang erfaring fra helsesektoren og eHelseutvikling, og har i flere 

anledninger over flere år hatt kontakt med Norsk Helsenett SF generelt og videotjenesten 

spesielt. Kontakten er ivaretatt gjennom samarbeid i utviklingsprosjekter ved tidligere 

arbeidsforhold i Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin ved Universitetssykehuset i 

Nord-Norge HF og Tromsø Telemedicine Consult AS. Bodil Helene Bach har vært 

prosjektleder for flere tjenesteinnovasjoner i flere HF og kommuner, der videotjenesten er 

inkludert. Disse prosjektene har bidratt til stor økning av VK, bruk innen helsesektoren og 

nye kunder til videotjenesten.  

I 2016 startet Bodil Helene Bach firmaet BBach i Ringeriksregionen. Firmaet har fokus på 

tjenesteinnovasjon med teknologistøttet samhandling, i hovedsak videobasert samhandling. 

BBach har spisskompetanse på organisasjonstilpasninger og har utformet konseptet 

SMARTsam – smart samhandling innen helse.  

SMARTsam skal bidra til at helsesektoren etablerer bedre, teknologistøttede og mer 

effektive helsetjenester. 

BBach tilbyr rådgivning innen konseptet SMARTsam – hvor samhandling settes i system, og 

med samhandlingsgaranti som sikrer forankring og eierskap hos involverte organisasjoner. 

Konseptet er basert på tiltak beskrevet i «Veikart for tjenesteinnovasjon» (2015) og er 

tidligere benyttet av Bodil Helene Bach i oppdrag for HF og kommuner i flere helseregioner.  
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11.4 Vedlegg 4 - Risikohåndtering av videokonferanse 
 
Følgende sikkerhetskrav forutsettes oppfylt: 
1. Videokonferanseutstyret som benyttes skal være immunt mot datavirus og skadelig kode 
2. Videokonferanserom skal ivareta kravet til taushetsplikt ved videokonferanse med 

pasienter, eller med helsepersonell hvor personidentifiserbare pasienter diskuteres17.  
3. Opptak av videokonferanse avklares jfr iverksatte tiltak.  
4. Mulighet for å fjernadministrere utstyret må passord beskyttes med sterke passord. 
5. Utstyr skal kryptere forbindelsen automatisk. 
6. Automatisk svar på utstyret følger gjeldende regler fra Norsk helsenett.  
7. Personer med nødvendig kompetanse må benyttes for installering og konfigurering av 

utstyret. 
8. Det brukes standard videokonferanseutstyr (møteromsenheter) og frittstående 

Laptop/Ipad/Smartphone.  
9. Personell som skal benytte utstyret må fånødvendig opplæring i bruk, inkludert mulige 

sikkerhetsutfordringer. 
10. Brukerne skal gjennom prosjektet ha etablert videokonferanse - organisasjon som 

ivaretar vedlikehold, sikkerhet og opplæring. 
 
Tiltak er både skriftlig dokumentert og avklart med partene: 
1. Kontraktsfestede avklaringer, drift og support i SIHF og i involverte kommuner 
2. Informasjonsskriv til involverte parter (samarbeidspartnere, personell, pårørende og 

brukere). 
3. Retningslinjer for bruk. 
4. Hurtigguide i møterom og til hver enkelt Cisco Meeting App - bruker (Brukermanual for 

oppkobling, support og feilmelding, brukermanual fjernkontroll/touchpanel). 
5. Superbruker er etablert, opplært og avklart instruks og ansvar. 
6. Brukeropplæring til alle involverte parter (kommuner og samarbeidspartnere). 
7. Avtalt tilpasninger, testbehov. 
 

                                                           
17 Jfr Norm for informasjonssikkerhet, Helsedirektoratet 
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