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Vaksdal kommune
Ca 4000 innbyggjarar

Areal på 738 km² og er 5. største på areal i 
region Hordaland i Vestland fylke
Kommunesenter: Dale

Mellom 7-8 % over 80 år



Prosjektprogrammet 
«Lev Vel i Vaksdal»  

2016 - 2019:

• Utviklingsarbeid og fleire
delprosjekt. 

• Betre kontroll og oversikt.

• Involverar fleire.

• Går direkte i drift – lettare å 
implementera.

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA

https://nl.wiktionary.org/wiki/regenscherm
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Satsing på teknologi. 



Velferdsteknologiens ABC 



Nasjonale velferdsteknologiprogrammet 

• Nordhordlandsprosjektet 2017 – 2018                      
10 kommunar

• Vestlandsprosjektet 2019 – 2020

16 kommunar



Anbud 2018– Totalleveranse



Opplæring av utsyr
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Figure 1 Relasjoner mellom interessenter i et prosjekt for implementering av 
velferdsteknologi i en kommunal virksomhet.

Implementering av velferdsteknologi kan vera komplisert

Nilsen, E. R., Stendal, K., 
& Gullslett, M. K. (2020). 
Implementation of 
eHealth Technology in 
Community Health Care: 
the complexity of 
stakeholder involvement. 
BMC Health Services 
Research, 20(1), 1-13. 



Kva type organisasjonar er det 
implementeringa skal  skje i?

• Brukar/Pasient

• Mange tilsette med ulike utdanningar og 
erfaring

• 24/7 og 365 dagar i året



Vaksdal kommune 
- eigen EU profil 2017

• Avhengig av å delta saman med andre.

• Me har høg kompetanse, men inga FOU-
avdeling eller ressursar til forsking. 

• PIC – nummer.

• Verifisering.



Digital Innovation and Skills Helix in Health
2018 - 2021



Ulike faser i prosjektet:

• Førebuing 

• Utvikling av eit konsept

• Testing av konsept

• Evaluering

Triple 
Helix

Norwegian 
Smart Care 

Cluster

HVL

Senter for 
omsorgsforsking

Vaksdal 
kommune



Konseptet

• LIU - Planlegging

• «On the job traning -
Opplæring og innlæring

• Assessment – Evaluering og 
sertifisering av kunnskap



Planlegging

• Forankring hos leiinga.  

• Handlingsplan med fordeling av 
ansvar

- Kven må involverast?

- Ressursar og hindringar

- Avsette tid

- Behov for andre 
handlingsplanar



Opplæring 
og 
Innlæring 

• Superbrukarar (Champions)

• Kurs og Opplæring

• Plan for korleis innlæringa skal 
skje etter kurs/opplæring, og 
korleis lære vidare til andre  



Evaluering -
Sertifisering

• Evaluering – Justeringer?

• Sertifisering?



Takk for merksemda!

anita.sevild@vaksdal.kommune.no

https://www.vaksdal.kommune.no/
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