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Prosjektets status Ja Delvis Nei 

Er prosjektets hovedmål nådd? x   
Er samtlige av prosjektets delmål for inneværende år 
nådd? 

 x  

Er prosjektets tidsplan endret slik at prosjektet ble 
forsinket i forhold til prosjektplan? 

  X 

Dersom det er flere kommuner med i prosjektet, har 
partnersamarbeidet fungert godt? 

   

Har tildelte skjønnsmidler fra Fylkesmannen vært 
utløsende for gjennomføringen av prosjektet? 

X   

Har tildelte skjønnsmidler fra fylkesmannen vært 
utløsende for samarbeid med forskningsmiljø(er)? 

X   

Kan prosjektets resultater publiseres på fylkesmannen sine 
websider? 

X   

Kommer kommunen til å fortsette å arbeide med 
velferdsteknologi etter prosjektperioden?* 

x   

 

 
 
 

http://www.ks.no/
http://www.fylkesmannen.no/default.aspx?m=4134
http://www.fylkesmannen.no/default.aspx?m=1536
http://www.fylkesmannen.no/default.aspx?m=2820


Vennligst redegjør kort for endringer i prosjektet, samt årsaker til dette: 
  
Prosjektet startet opprinnelig som utprøving av bruk av vandrealarm i sykehjem. Erfaringene fra denne 
innføringen førte til at prosessansvarlige for prosjektet ønsket å arbeide videre med etisk refleksjon og juridisk 
kompetanse for ansatte, noe vi fikk godkjent fra den sentrale prosjektledelsen samt Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal.  Målet var å utarbeide et veiledningsheftet “Våke”, og om mulig en webløsning.  Veiledningsheftet er 
ferdig utarbeidet, men webløsningen er ikke etablert. Noe av årsaken er at vi ønsket at en slik webløsning 
kunne komplettere KS sitt “Veikart for velferdsteknologi” som vi oppfatter å være et mer overordnet 
hjelpemiddel for kommuner som ønsker å ta i bruk VFT.  
 
Våke er ment som et hjelpemiddel i å gjøre vurderinger på individnivå, og omfatter juridiske og etiske 
problemstillinger som vi har blitt gjort kjent med både gjennom egne erfaringer i innføring av vandrealarm, 
men også fra andre kommuner i det midtnorske velferdsteknologiprosjektet.  
 
Våren 2013 hadde vi et uformelt møte med representanter for SINTEF for å se på muligheter for en integrert 
løsning av VÅKE i sammenheng med veikart for VFT, hvor SINTEF skulle stå for utforming av webløsningen. Vi 
oppfattet at SINTEF noe tilbakeholden på dette, men at de skulle diskutere innspillet med KS som var 
oppdragsgiver for veikartet. Vi har siden ikke hørt noe mer, og er derfor avventende til utvikling av en web-
løsning. Vi har i stedet sett på muligheter for å lage en kortfilm som berører noe av tematikken i “Våke” ved at 
pasienter, pårørende og helsepersonell/ kompetansemiljø uttaler seg om ulike begrep og problemstillinger.  
 
USH Møre og Romsdal har etablert domenet “Våke” hvor vi ser for oss at vi gjør både veiledningshefte og film 
tilgjengelig dersom det blir mest hensiktsmessig.  

Hva er de viktigste resultatene fra prosjektet?: 
 
 

Formidling av prosjektet: 

Presseoppslag 
Oppslag i lokalavisa Tidens krav: 
http://www.tk.no/nyheter/article5576550.ece 

Kronikker 
Fagartikler planlegges våren 2014.  

 

Presentasjoner 
Første del av prosjektet- utprøving av vandrealarm i sykehjem er omtalt på 
USHT. Møre og Romsdal sin blogg flere ganger, samt på Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal sine sider (prosjektrapport) Prosjektet har blitt presentert i ulike fora i 
egen kommune og i andre sammenhenger.   Vi mener at det er bedre grunnlag 

for presentasjoner eksternt nå som publikasjonen er ferdig og har gått i trykken. 
Det har vært mange uklarheter helt til det siste.  
 

*Hvordan skal kommunen bruke erfaringene fra prosjektet i det videre 
arbeidet? 
For Kristiansund kommunes vedkommende har deltakelsen i det Midtnorske 
velferdsteknologiprosjektet først og fremst hatt stor betydning for kunnskap om 

– og kjennskap til fagmiljøene i regionen. Vi ser svært positivt på at “Det 
midtnorske” går fra prosjekt til nettverk. Med bakgrunn i dette har vi som 

utviklingssenter arbeidet mot den administrative ledelsen for å etablere gode 
samarbeidsstrukturer både internt i kommunen, og i regionen. Vi ser nå på 

http://www.tk.no/nyheter/article5576550.ece


muligheter for å få tilknyttet ressurs med velferdsteknologisk kompetanse i 

utviklingssenteret, som skal drive koordinerende arbeid internt i kommunen og 
samtidig representere kommunen i det Midtnorske nettverket. Vi vil på denne 

måten videreføre vår pådriverrolle i tjenesteinnovasjon og bruk av VFT.  
 
Utviklingssentrene i Møre og Romsdal tilbyr dessuten helsepersonell fra 

kommunene i Møre og Romsdal å delta i “Læringsnettverk i forbedringsarbeid” i 
2014. Med bakgrunn i at vi gjennom prosjektet har fått økt kunnskap om 

innovasjonsprosesser og VFT kan vi også bistå team som ønsker å fokusere sitt 
forbedringsarbeid nettopp på disse områdene. 
 

 

Prosjektregnskap 
 
Prosjektet er ikke sluttført regnskapsmessig, vi har nå veiledningsheftet til 
illustratør. I tillegg er økonomisk omfang av filmproduksjonen ikke klart pt. 

Budsjettet vil ikke bli overskredet.  
 

 
Kristiansund 6.1.2014 

Sted / dato 

 
 

Stephanie Helland, enhetsleder Rokilde sykehjem, USH Møre og Romdsal 
Prosjektets administrativt ansvarlige 

 

 
 

 
 

Prosjektleder 
Inger-Lise Lervik 


