
MÅL TILTAK OPPGAVER ANSVAR TID

Felles møte Avstemme søknad og faktisk tildeling Avstemme tildeling og faktisk tildeling Skien kommune i samarbeid med alle kommunene Slutten av mai 2017

Møter om progresjon og rapportering med alle kommunene Alle kommunene skal rapportere tilbake til Skien 

kommune 

Rapportering og progresjon annen hver måned 

i 2017/2019 i samlinger/møter

Skien kommune i samarbeid med alle kommunene August 2017, oktober 

2017, desember 2017, 

februar 2018, april 

2018

Faste møter med ansvarskommunene (som har fått særegent ansvar) og 

arbeidsutvalgene for Telemark og Vestfold

Definere ulike roller til deltakerne i arbeidsgruppa Sikre implementering av velferdsteknologi i 

kommunen. Månedlig møter som kan være via 

Skype.

Skien kommune i samarbeid med 

ansvarskommunene og arbeidsutvalgene.

Månedlig ( juni 2017, 

august 2017, 

september 2017 osv)

Delprosjekt 1: Digitalisering av trygghetsteknologi

MÅL TILTAK OPPGAVER ANSVAR TID

Informasjonsmøte Invitere alle kommunene i Vestfold, Telemark og 

Kongsbergregionen.

Oppstart anskaffelsesprosess Skien kommune februar 2017

Avklare deltagelsesform for de ulike kommunene Kontakte alle kommunene i Vestfold, Telemark og 

Kongsbergregionen

Skien kommune april 2017

Opprettelse og oppstart kompetansegrupper Opprettelse og oppstart av kompetansegruppe der 

ulike faggrupper får tilbud om å delta i 

kompetansegrupper og diskutere sine behov

-Kartlegge behovene fra hjemmetjenesten, IKT 

og serviceteknikeres ståsted og andre 

faggrupper

Skien kommune 

april 2017

Workshop for behovskartlegging og funksjonsbeskrivelse Skien kommune 

mai 2017

Utarbeide en funksjonsbeskrivelse Gjennomgang av kartlagte behov Skien kommune juni 2016

Arrangere dialogmøte med leverandørmarkedet Inviterer leverandører for å diskutere behov Kartlegge mulighetene markedet har for å 

møte behovene til kommunene

Skien kommune august 2017

Seminar status for nasjonalt arbeid for trygghetsteknologi Heidi Johnsen september 2017

Oppstart av velferdsteknologiens ABC Heidi Johnsen september 2017

Seminar status teknikske anbefalinger med direktoratet for e-helse med 

flere

Skien kommune oktober 2017

Innovativ kravspesifikasjon Utarbeidet ferdig Skien kommune oktober 2017

Organisering og sikring av progresjon

FREMDRIFTSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGIPROSJEKTET  I TELEMARK OG VESTFOLD FYLKE 2017/2018



Delprosjekt 2: Implementering av lokaliseringsteknologi og digitalt tilsyn

TEMA TILTAK OPPGAVER ANSVAR TID

Undervisning/kurs i tjenestedesign Behovskartlegging og funksjonsbeskrivelse Heidi Sivertsen 29.05.2017

Velferdsteknologikonferanse: digitalt tilsyn Nicolai Welfler 26.09.2017

Oppstart av velferdsteknologiens ABC Heid Johnsen 26.09.2017

Kompetansenettverket : GPS og digitalt tilsyn Nicolai Welfler 23.11.2017

Kontinuelig opplæring i samveis-metoden. Regionskontakter Høsten 2017

Gevinstrealisering

Undervisning om og oppstart av 

gevinstrealiseringsarbeidet i samarbeid med PA 

Consulting

Lage gevinstrealiseringsplaner May Omland og PA Consulting Høst 2017

Tjenestedesign  Lage tjensteforløp for de ulike teknologiene. Nettverk i Vestfold og Telemark februar 2018

Pilotere tjenesteforløp Kommunene + nettverk i Vestfold og Telemark april - juni 18

Implementere tjenesteforløp i drift Kommunene + nettverk i Vestfold og Telemark Hele 2018


