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Prosjektbeskrivelse – hovedprosjekt 2014 - 2015  

1. Innledning 
 

Velferdsteknologiprosjektet i Tromsø kommune bygger videre på «Forprosjekt 
velferdsteknologi» som ble gjennomført i 2013 med sluttdato 1.3.2014. Videreføring i et 
hovedprosjekt er blitt mulig gjennom at kommunen ble tatt opp i «Nasjonalt program for 
implementering og utvikling av velferdsteknologi» heretter kalt 
«Velferdsteknologiprogrammet». Kommunen fikk 2,8 mill. i tilskudd til første prosjektår. 
 
De neste tiårene vil gi kommunen krevende omsorgsutfordringer med  
bakgrunn i forventede demografiske endringer i alderssammensetning, nye brukergrupper 
samt knapphet på helse og sosialpersonell. Tromsø kommune ønsker å møte disse 
utfordringene ved å satse på velferdsteknologi som et av flere virkemidler i tjenesteutvikling 
overfor kommunens innbyggere. 
 
Om forprosjektet 
 

I det ett årige forprosjektet har det vært fokus på kartlegging av behov, samt administrative, 
organisatoriske og tekniske forutsetninger for bruk av teknologi. Arbeidet ble organisert 
gjennom opprinnelig fire delprosjekt hvorav de tre første ble gjennomført. Arbeidet med 
tema for delprosjekt 4 startes i 2014. 
 
Navn på delprosjektene: 

1. Kartlegging av brukerbehov og utprøving av aktuelle løsninger  
2. Trygghetsalarmer - utrede framtidig kommunikasjonsløsning  
3. Infrastruktur i helse og omsorgsbygg  
4. Alarmmottak og utrykking 

 
Prosjektbeskrivelse, sluttrapport og andre leveranser fra forprosjektet er en del av 
kunnskapsgrunnlaget for hovedprosjektet og tas inn som vedlegg til prosjektbeskrivelse for 
hovedprosjektet. Resultatene gjengis derfor ikke nærmere her. 
 

Om nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi  
 
To av hovedsiktemålene til stortingsmelding nr. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg er: 

 Utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, ny kunnskap, nye faglige metoder 
og endringer av organisatoriske og fysiske rammer. 

 Støtte og styrke kommunenes forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid på 
omsorgsfeltet. 

 
Det er et mål at Velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i 
omsorgstjenestene innen 2020, og for å få det til er det etablert et nasjonalt program for 
implementering av velferdsteknologi i kommunene. Programmet skal: 
 

• Utvikle og prøve ut velferdsteknologiske løsninger i kommunene 
• Skape og spre kunnskap om velferdsteknologi 
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• Bidra til gode modeller for innføring og bruk av velferdsteknologi 
• Kompetanseheving 
• Standardiserings- og arkitekturvelferdsteknologiprosjekt (SAVE) 

 
De første 30 kommunene fikk tilskudd i 2013, og tilskudds budsjett for 2014 er 34 mill. kr. 
 

2.  Visjon og målsetting 
 
2.1 Visjon 
Ved å inkludere velferdsteknologi og IKT som virkemidler i Helse og omsorgstjenestene skal: 

 sosial trygghet og egenmestring styrkes 

 den enkelte får mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem  

 ressurser til direkte tjenesteyting frigjøres 
 
Innovasjonsspørsmål:  
Kan Velferdsteknologi styrke egenmestring og øke muligheten for å bo lengst mulig i eget 
hjem? 
 

2.2 Hovedmål 
Gjennom implementering av minimum 50 trygghetspakker i hjemmetjenesten skal vi i 
praksis prøve ut hvordan teknologi kan bidra til å styrke egenmestring, trygghet og velferd 
hos tjenestemottakerne, og øke kvalitet og effektivitet i tjenesten. 
 

2.3 Delmål 
1. Utprøving og godkjenning av teknologi som kan inngå i kommunens tilbud om 

differensierte trygghetspakker 
2. Bygge kompetanse og forståelse for bruk av teknologi hos ansatte 
3. Kartlegge og beskrive krav til framtidig mottakssystem for trygghetsalarmer og 

velferdsteknologi 
4. Gjennom test av IP mottak og alarmer, bidra til beslutningsgrunnlag for kommunens 

framtidige strategi for drift av data infrastruktur for helse og omsorgsformål 
5. Lage forslag til strategi for velferdsteknologi i helse og omsorgstjenesten. 

 

3 Aktiviteter i prosjektet  

3.1 Behovskartlegging, kompetanse og tjenesteinnovasjon 
 

Behovskartlegging 
Arbeidet med å videreutvikle gode verktøy for behovskartlegging på individnivå skal foregå i 
et samarbeid mellom teknoterapeuten, hverdagsrehabiliteringsteamet og arbeidsgruppa på 
Heracleum. Kartleggingen skal identifisere funksjoner, hverdagsaktiviteter o.l. hvor brukeren 
kan ha nytte av teknologisk assistanse for å opprettholde egenmestring og velvære. 
Brukerens teknologikompetanse og opplæringsbehov skal også kartlegges.  
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Det tilstrebes et samarbeid med bruker- eller pårørenderepresentanter for å bidra med gode 
spørsmål med tanke på hva som er viktig å kartlegge. Dette kan gjøres ved å intervjue 
frivillige brukere / pårørende der det fokuseres særlig på testing av kartleggingsverktøyet.  
 
Kartleggingen skal som hovedregel bygge videre på gjennomført IPLOS registrering og evt. 
andre diagnosespesifikke kartlegginger som er gjennomført. Det er et mål å integrere 
aktuelle teknologispørsmål i kommunens standard for behovskartlegging hos nye 
søkere/tjenestemottakere. 
 
Etter behovskartleggingen kommer beslutning om løsning som skal velges. Løsning 
installeres, det gis opplæring av bruker og ansatte og løsningen tas i bruk. Prosjektet skal 
følge opp om løsningen fungerer etter intensjonen slik at man raskt kan korrigere og evt. 
velge ny løsning. Erfaringer med de ulike teknologiløsningene skal beskrives i eget verktøy 
for dette. 
 

  
 

 
Opplæring og kompetansespredning 
Behovet for å bygge kompetanse er stort både hos ansatte, potensielle brukere og 
beslutningstakere. Kompetansebygging kan være tidkrevende og prosjektet vil gi oss 
erfaringer i forhold til hva det er behov for av ulike rutiner og opplæringsprogrammer. 
Prosjektledelsen skal fortløpende vurdere opplæringsbehovet samt organisere 
hensiktsmessig opplæring for involverte ansatte. 
 
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Troms (USHT) er samarbeidspart i 
prosjektet. Utviklingssenter for hjemmetjeneste vil ha fokus på kompetansebygging blant 
ansatte i hjemmetjenesten. Målet er å bevisstgjøre den enkelte arbeidstaker om hva som 
finnes av hjelpemidler slik at de kan gjøre selvstendige vurderinger og iverksette tiltak i 
forhold til velferdsteknologi. Utviklingssenter for sykehjem vil ha fokus på sykehjemmenes 
muligheter for bruk av sporingsteknologi, og de ansattes behov for kompetanse om hvordan 
man går fram ved vurdering, saksbehandling, og tilrettelegging for bruk. 
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Tjenesteinnovasjon 
En viktig del av prosjektet er å bidra til nye måter og organisere tjenester på til beste både 
for brukere og ansatte. Etter hvert som flere brukere blir involvert i prosjektet, vil det 
sannsynligvis oppstå situasjoner hvor det er behov for å endre på rutiner i tjenesteutøvelsen. 
Det blir derfor svært viktig å ha fokus på kontinuerlig evaluering av teknologiutprøvingen. 
Dette bør fortløpende gjøres i avdelingenes faste fora for rapportering og møter.  
 
Prosjektet skal dessuten i samarbeid med andre pågående prosesser og med følgeforskerne, 
legge til rette for bruk av metodikk og møteplasser som kan fremme forståelse og nytenking 
i tjenesteutøvelsen. 
 
 

 
 
 

3.2 Teknologirommet   
 
Informasjonsarbeid lokalt og som regional pilot  
 
Teknologirommet som ble bygd opp i forprosjektet skal nå tas i bruk på en mere aktiv måte 
som test lab, og som opplæring og utstillingsarena for både ansatte og befolkningen.  
 
Vi antar at behovet for omvisning og demonstrasjon av løsningene vil øke etter hvert som 
prosjektet skrider fram. Et par faste åpningstider i uka kan da være aktuelt, i tillegg til 
omvisning etter avtale.  Teknoterapeuten blir kontaktperson og får hovedansvar for å 
koordinere aktiviteten i rommet.  
 
Det bør jobbes videre med utarbeidelse av informasjonsmateriell som kan distribueres til 
besøkende, foreninger og andre kommuner. 
 
Prosjektet skal delta aktivt i fora for å spre erfaringene i regionen. I første prosjektår er det 
mest aktuelt at dette skjer på forespørsel. Vi ser for oss at vi først fra 2015 kan bidra 
regionalt på en mere aktiv måte ved å skape møteplasser. 
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3.3 Arbeidspakker 
 

Vi velger å dele opp aktivitetene i fire arbeidspakker. Vi bruker begrepet arbeidspakker 
istedenfor delprosjekt fordi begrepet er mere dekkende når aktivitetene går på tvers av alle 
arbeidspakker og er avhengige av hverandre.  
 

3.3.1 Arbeidspakke 1 «HJEM»:  
 
Utprøving og implementering av teknologi hos hjemmeboende  

I løpet av 2014 er det et mål å inkludere minimum 30 brukere som bor i private hjem i 
arbeidspakken. De som inkluderes skal på bakgrunn av en individuell kartlegging tilbys 
«trygghetspakker» bestående av fortrinnsvis eksisterende tilleggs-sensorer til dagens 
trygghetsalarm, eller en utvidet trygghets og sikkerhetsløsning der trygghetsalarmen ikke 
kan møte kartlagte behov. Det vil også være aktuelt å vurdere behov for teknologi for 
oppfølging av egen helsetilstand, og teknologi for velvære og sosial kontakt. 

Utprøvingen skal foregå i et nært samarbeid med Hverdagsrehabiliteringsteamet og 
Tildelingskontoret. Vi vil fra starten inkludere «teknologiscreening» som et tillegg til 
kartleggingsmetodikken COPM1 for brukerne som inkluderes i hverdagsrehabilitering.  

Brukerne skal rekrutteres slik:  

 Hverdagsrehabilitering, alle brukere inkluderes 

 Andre brukere hvor Tildelingskontoret avdekker behov 

 Vurdere 1-2 brukere i ytterdistrikt Brensholmen når fiber er utbygd. Aktuell teknologi 
lyd/bilde. 

Teknoterapeuten vil få ansvar for å koordinere behovskartlegging, installasjon, opplæring av 
ansatte og evaluering hos hjemmeboende som tar i bruk teknologi.  
 

En egen arbeidsgruppe blir ansvarlig for praktisk gjennomføring. Arbeidsgruppa skal bestå 
av representanter fra Tildelingskontoret, hverdagsrehabiliteringsteamet, teknoterapeuten 
og verneombud. Gruppa kan selv trekke til seg andre aktuelle samarbeidsparter (f.eks. NAV, 
brukere, pårørende). 
 
Oppgaver: Behovskartlegging, implementering av teknologi, opplæring, oppfølging og 
evaluering. 

 

3.3.2 Arbeidspakke 2 «HERAC»:  
 
Heracleum bo-og servicesenter som «living lab»  
 

Heracleum bo – og servicesenter har plassering midt i sentrum av byen. Bygget inneholder 
64 omsorgsleiligheter, kafe, aktivitetssenter for eldre, dagsenter for yngre personer med 
funksjonshemming, basekontoret for Omsorgstjenesten Sentrum, frisør, forpleier og 

                                                 
1 Canadian Occupational Performance Measure 
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frivillighetskoordinator. I tillegg er bygget møteplass for pensjonistforeninger, og Seniornett 
og blir av mange omtalt som storstua for eldre i sentrum. 
 
Bygget er oppført i to byggetrinn i 1985 og 1994. Leilighetene som fra starten ble leid ut til 
spreke pensjonister, har med årene gradvis fått leietakere med større omsorgsbehov. 
Beboerne er ulike både i alder og funksjonsnivå, med stort flertall av eldre. Byggets 
utforming har noen utfordringer i forhold til beboernes økende behov for helsehjelp, og 
måten tjenestene organiseres på er også i endring. Begge disse forholdene gjør det spesielt 
interessant å prøve ut hvordan bruk av IT og velferdsteknologi kan bidra til 
tjenesteinnovasjon.  
 
Med helt ny data infrastruktur i hele bygget inkludert alle leilighetene skal bygget bli en 
arena for teknologiutprøving. Teknologiutprøving i et omsorgsboligbygg gir bedre kontroll, 
og er enklere og organisere. Erfaringer vi gjør oss her om hvilken teknologi som fungerer, vil 
få stor overføringsverdi også i forhold til private hjem. Bygget vil etterhvert også bli brukt 
som utstilling og besøksarena for andre kommuner i nord, og testlab for bedrifter og 
forskning. 

Teknoterapeuten vil også her få ansvar for å koordinere behovskartlegging, installasjon, 
opplæring av ansatte og evaluering hos beboere som tar i bruk teknologi.  

I første fase av prosjektet (2014) skal ca. 20 av 64 beboere rekrutteres til utprøving av 
«trygghetspakker» ut fra en individuell behovskartlegging som tilbys alle. Alle med behov for 
trygghetsalarm vil dessuten få tilbud om ordinær IP trygghetsalarm.  
 
Det vil bli gjennomført test av elektroniske nøkkellås, nettbrett og andre løsninger som kan 
effektivisere hverdagen for de ansatte. Utbedringsbehov for byggets fellesløsninger som 
porttelefon med kamera, teleslynger, kommunikasjonsløsninger skal kartlegges. 
 
En så omfattende implementering av teknologi vil påvirke organisering av tjenesteutøvelsen, 
og sannsynligvis tvinge fram endring av rutiner for de ansatte. Det vil derfor bli lagt stor vekt 
på prosessene i personalgruppa, og det er avsatt ekstra ressurser til det. Informasjon, 
deltakelse og opplæring står sentralt. I gjennomføringen skal vi bl.a. prøve ut tjenestedesign 
som metode for kartlegging. Prosjektet skal følges av forskere fra Norut som også vil bidra 
med veiledning. 
 
Prosjektets vellykkethet vil være svært avhengig at beboere og pårørende trekkes med på en 
aktiv måte, først og fremst som enkeltindivider hvor de skal definere egne mål og ønsker. 
Det er ønskelig å rekruttere noen av beboerne som ressurspersoner som kan være med å 
gjøre test og vurderinger av ulike løsninger. 
 

En egen arbeidsgruppe blir ansvarlig for praktisk gjennomføring. Arbeidsgruppa skal bestå 
av egen intern prosjektleder, 1-2 andre ansatte pluss verneombud. Teknoterapeuten og 
forskeren blir sentrale deltakere etter behov. Gruppa kan selv trekke til seg andre aktuelle 
samarbeidsparter. 
 
Oppgaver: Behovskartlegging, implementering av teknologi, opplæring, oppfølging, 
evaluering og forskning på tjenesteinnovasjon 
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3.3.3 Arbeidspakke 3 «TEKNOLOGI»:  
 
Teknologi –  kartlegging, anskaffelse, installasjon 

Kommunens industripartner i prosjektet er Spider Industrier AS (SI). Spider Industrier er et 
teknologiselskap innenfor driftskontroll, automasjon, sikkerhet, elektroinstallasjoner, service 
og produktutvikling. Firmaet er involvert i drift av kommunens sentrale driftsanlegg som 
inkluderer smarthusinstallasjoner i noen omsorgsbygg. 

Samarbeidet reguleres gjennom en Offentlig Forskning og Utviklings (OFU) kontrakt etter 
retningslinjene til Innovasjon Norge (IN). 

Samarbeidet med SI er todelt; de skal levere, installere og supportere mesteparten av den 
teknologien som skal prøves ut i de 50 første trygghetspakkene, og de skal installere og teste 
et nytt mottakssystem for alarmer. 

Dersom det avdekkes behov for å prøve ut teknologi som SI ikke kan skaffe, vil kommunen 
også samarbeide eller gjøre anskaffelse fra andre aktører. Samarbeid med kommunens 
eksisterende produktleverandør for mottakssystem og trygghetsalarmer; Vakt og Alarm AS 
må også videreføres. 

I første fase skal Spider Industrier installere SPC trygghetsalarm i ca. 20 av leilighetene i bo 
og servicesenteret. Utstyret krever i nåværende utgave fastinstallasjon. Kommunikasjonen 
er IP basert som primær føringsvei, men med mulighet for GSM/GPRS/PSTN som sekundær 
føringsvei. Antallet sensorer og tilkoblingsmuligheter i «trygghetspakken» deles inn i faser 
hvor i underkant av 10 er tilgjengelig fra starten, med muligheter for utvidelse etter hvert.  

Samme utstyr kan også installeres i private hjem, men her må omfang av behov og antatt 
varighet bli tillagt større vekt ved valg av utstyr (fastinstallasjon eller mobilt). 

Det er et overordnet prinsipp for kommunen at utstyr som tas i bruk i størst mulig grad skal 
kommunisere mot samme mottaksløsning. Det er ikke aktuelt for hjemmetjenesten og 
forholde seg til flere ulike portaler/løsninger for mottak enn høyst nødvendig. Vi opplever 
dette som en stor utfordring i dagens teknologimarked, og ønsker derfor å utfordre 
leverandørene i prosjektet til å utvikle integrasjoner.  

Mottaksløsning: Kommunens nåværende mottakssystem PC vakten, kan ikke motta IP 
alarmer fra den teknologien som skal installeres i omsorgsleilighetene i prosjektet. Som del 
av prosjektet skal vi derfor prøve ut et nytt system for mottak og håndtering av varsler og 
alarmer. Utprøvingen vil gi oss svar på hvilke integrasjoner som er mulig å få til, og hvordan 
det kan være mulig å organisere framtidig alarmmottak på en fleksibel måte slik at ulike 
alarmer går til ulike lokasjoner og evt. også pårørende til forskjellige tider av døgnet. Det skal 
også testes hvordan lokalt mottak i bo og servicesenteret kan bidra til tjenesteinnovasjon. 

I en seinere fase av prosjektet er det ønskelig å teste i hvilken grad de velferdsteknologiske 
løsningene både i omsorgsboliger, sykehjem og i private hjem kan integreres mot samme 
plattform/toppsystem. Koblingen mellom tekniske driftsanlegg og velferdsteknologiske 
løsninger i bygg er tettere enn man tror. Vi ønsker å se på hvilke synergier vi kan oppnå ved å 
se disse ulike formålene i sammenheng. En av forutsetningene for en slik neste fase, er 
imidlertid at det også utredes og tas beslutninger om kommunenes framtidige strategi for 
design og drift av ip infrastruktur både internt og mot eksterne føringsveier.  
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Deltakere i teknologi arbeidsgruppa vil som basis bestå av Spider Industrier, prosjektleder, 
teknoterapeuten og lokal it konsulent. Gruppa må ha jevnlig kontakt med lederne i de andre 
arbeidsgruppene og i samarbeid sette sammen forslag til individuelle teknologi pakker på 
bakgrunn av behovskartlegging.  Teknologigruppa må også ha kontakt med it senter og 
eiendom omkring overordnede teknologiavklaringer og utviklingsarbeid.  
 
Oppgaver: Kartlegging og test av løsninger, fortløpende leveranse av teknologi, installasjon, 
vedlikehold, systemovervåking. 

 
 

3.3.4 Arbeidspakke 4 «MOTTAK»:  
 
Mottakssentral og responstjenester  
 

Kommunens nåværende organisering av alarmmottak foregår ved automatisk ruting av 
alarmer direkte til hjemmetjenestens vaktmobiler. Legevaktsentralen fungerer som backup 
dersom hjemmetjenesten ikke svarer. Hjemmetjenesten rykker ut og betjener alarmene. 
Ordningen har fungert siden 2009. Før det ble alle alarmer besvart i legevaktsentralen som 
videreformidlet til hjemmetjenesten det som var nødvendig. Antallet alarmer har vært og er 
stadig økende, og belastningen på hjemmetjenesten i forhold til å være førstelinjemottak, 
beskrives og snart ha nådd en grense. Spesielt gjelder dette på kveld og natt. Kommunen må 
derfor få på plass ny organisering til bemannet mottak. Erfaringer fra andre betjente mottak 
er at mottaket ofte avklarer 50-60%  av alle henvendelser uten at det er nødvendig å 
kontakte hjemmetjenesten.  
 
Det er igangsatt et overordnet arbeid i byrådsavdeling for helse og omsorg hvor man skal se 
på framtidig organisering og samlokalisering av vaktsentral for legevakt, nødnett, 
trygghetsalarmer og andre henvendelser om uplanlagte behov for helse og velferdstjenester. 
Dette arbeidet foregår parallelt med velferdsteknologiprosjektet, men vil ha et nært 
samarbeid. 
 
Det kan ta tid før en beslutning om ny organisering er på plass, og 
velferdsteknologiprosjektet må derfor ta høyde for at det kan bli behov for en midlertidig 
organisering av alarmmottak som følge av at et stort antall alarmer og sensorer skal tas i 
bruk. Vi må regne med at utprøvingen vil medføre både flere reelle alarmer, flere falske 
alarmer og testalarmer som skal betjenes. Dette kan bli for belastende for hjemmetjenesten, 
og alternativet er da at vi kjøper mottakstjenester fra en kommersiell aktør. Det er etablert 
kontakt med en aktør som er interessert i å bidra til dette i prosjektet. 
 
Test og evaluering av nytt mottakssystem. Arbeidsgruppa for denne arbeidspakken skal delta 
aktivt i test og vurdering av det nye IP mottaket som installeres i prosjektet. Fleksibilitet, 
brukervennlighet, stabilitet, sikkerhet og åpenhet er viktige kriteriene for vurdering. Det må 
inngå i evalueringen og vurdere kommunens evne til å drifte framtidig teknisk mottak selv. 
Arbeidsgruppas evaluering blir et viktig bidrag til grunnlaget for beskrivelse av krav og valg 
av ny teknisk mottaksløsning.  
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Arbeidsgruppe: Trygghetsalarmkoordinator, legevakta (ansvarlig for trygghetsalarmer og 
eller verneombud), it konsulent TRY, systemansvarlig PC vakten (PL). It senteret ved behov.  
 
Oppgaver: Delta i opplæring og test av nytt system, planlegge midlertidig mottaksløsning, 
oppsummere erfaringer og beskrive krav til framtidig løsning. 

 
 

3.4 Følgeforskning  
 

I tilsagnsbrevet fra Helsedirektoratet om statstilskudd til prosjektet står det følgende: 
 
«Tilskuddsmottaker skal knytte til seg et kompetent forskningsmiljø. Kravene til følge-med-
forskning er at den: 

 Tar utgangspunkt og konsentrerer seg om kommunens reelle behov for kunnskap, 
læring og effekter av gjennomførte tiltak. Dette betyr en forskning som tar lærdom av 
og er relevant for praksis.  

 Ivaretar behovet for å dokumentere tiltakets nytteverdi (inkludert tjenestekvalitet) for 
bruker, pårørende, ansatte og tjenestene som hele. Videre skal kommunaløkonomisk 
effekt, dvs. i hvilken grad tiltaket frigjør tid eller medfører økt ressursbruk, besvares. 

Etter at kommunen inviterte aktuelle forskningsmiljø til en workshop om prosjektet, fikk vi 
et tilbud fra Norut Tromsø AS om følgeforskning. Gjennom statstilskuddet disponerer 
kommunen et mindre beløp til forskning, og har på bakgrunn av innkommet tilbud skrevet 
kontrakt med Norut. 
 
Norut skriver i sin prosjektbeskrivelse blant annet at de kan tenke seg følgende to fokus; 
Teknologiske utfordringer og organisatoriske problemstillinger som er relevant for 
prosjektet. I tillegg til disse punktene beskrives ledelsens involvering, ansattes involvering og 
empowerment, tilpasningslæring og utviklingslæring som momenter som aktuelle å studere. 
 
Videre vil Norut med sin forsknings og erfaringskompetanse gi kommunen praktiske råd om 
fremdrift i prosjektet gjennom møter og intervjuer. Norut vil også bidra til å utvikle større 
forskningssøknader i samarbeid med Tromsø kommune tilknyttet prosjektet. 
  
I avtalen har kommunen beskrevet at vi innenfor de gitte rammene ønsker at 
følgeforskningen så langt det er mulig ser på følgende problemstillinger: 

• Tiltakenes nytteverdi for bruker, pårørende, ansatte 
• Tjenesteinnovasjon; hvordan få det til? hva skjer med arbeidsprosesser og 

arbeidsmiljø ved innføring av ny teknologi? 
• Kommunaløkonomisk effekt 
• Teknologien; vurdering av egnethet 
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4 Tidsplan og milepæler 
 

Prosjektstart: Mars 2014  
Prosjektslutt: Mars 2015 med mulighet for forlengelse ut 2015.  
 

4.1 Milepæler 
 

Milepæler Beskrivelse Tidsangivelse 

M0 Når prosjektet starter  03.03.2014 

M1 Når installasjon og klargjøring av mottakssystem er ferdig 21.04.2014 

M2 Når første test i demorom av teknologi i ulike trygghetspakker er 
gjennomført 

28.04.2014 

M3 Når 25 brukere har fått installert teknologi til utprøving 01.08.2014 

M4 Når midtveisevaluering av brukererfaringer er oppsummert 01.09.2014 

M5 Når 50 brukere har fått installert teknologi til utprøving 31.12.2014 

M6 Når evaluering av teknologien brukt i første fase er gjennomført 01.02.2015 

M7 Når plan for videreføring av prosjektet foreligger  01.03.2015 

M8 Når første rapport fra følgeforskning foreligger 15.03.2015 

 

5 Organisering  
 

Hovedprosjektet er forankret hos Byrådet i Tromsø kommune og er en oppfølging av 
«Forprosjekt velferdsteknologi i helse og omsorgstjenesten» 2013. Prosjektet er en del av 
det nasjonale «Velferdsteknologiprogrammet».  Arbeidet med prosjektet vil bli gjennomført 
i et tverrfaglig samarbeid mellom ansatte, arbeidstaker og brukerorganisasjoner, 
kompetansemiljøer, leverandører og andre samarbeidspartnere. 
 

Ansvar Navn Mandat 
Prosjekteier Byråd for helse og omsorg Godkjenne prosjektet, frigi ressurser, forankring  

Prosjektansvarlig Byrådsavdeling for Helse og omsorg 
Byrådsavdeling for finans 

Koordinere ressurser og sørge for forankring i 
tjenesten 

Prosjektleder It rådgiver helse og omsorg, Sikre gjennomføring innenfor rammene (tid, 
personell, penger), rapportering, ferdigstille 
leveranser, koordinere mot andre aktiviteter, 
økonomi og fremdriftskontroll. 

Styringsgruppe  Byråd for helse og omsorg 

 Byråd for finans 

 Kommunaldirektør for HO 

 IT - sjef 

 Enhetsleder for Tildelingskontoret 

 Hovedtillitsvalgt 

Sikre forankring og frigi nødvendige ressurser til 
gjennomføring, samt følge opp prosjektets 
fremdrift og resultater.  

Prosjektgruppe  Prosjektleder 

 Teknoterapeut 

 2 arbeidsgruppelederne 

 Rådgiver Byrådsavd. HO 

 Utviklingssenter USHT 

 Eldrerådet  

 Hovedverneombud 

Sammen med prosjektleder bidra til at 
prosjektaktivitetene planlegges og gjennomføres i 
henhold til plan. Sammen med prosjektleder sørge 
for at ulike fagområder og interessenter blir 
ivaretatt 
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Arbeidsgrupper  En liten arbeidsgruppe for hver av 
arbeidspakkene inkl. verneombud 

Ansvarlig for praktisk gjennomføring av beskrevne 
oppgaver 

Brukerforum  Kommunalt råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne 

 Eldrerådet 

 Nasjonalforeningen Tromsø 
demensforening 

 m.fl. 

De ulike brukerorganisasjonene innkalles til 
statusmøte tre ganger pr. år. Forumet får status 
som en rådgivende ressursgruppe, og kan ta 
initiativ til nye tiltak eller arr. i samarbeid med 
prosjektledelsen 

 


