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1. Sammendrag 
Prosjektet Agder Living Lab (ALL) startet opp høsten 2015, og begynte med utprøving av 

ulike velferdsteknologiske løsninger i 2016. I løpet av 2016 og overgangen til 2017 begynte 

den systematiske testingen å ta mer form. Living lab metoden for uttesting av 

velferdsteknologi ble benyttet og satt i system. Dette beskrives i sluttrapporten som skal 

leveres Helsedirektoratet i slutten av 2018.  

Flere medlemmer fra prosjektgruppen har bidratt til å videreformidle kompetanse, som vi 

har fått gjennom arbeidet med ALL; systematisk testing av velferdsteknologi på mange ulike 

arenaer. Målgruppen har vært brukere/pårørende, ansatte, leverandører, politikere eller 

andre interessenter. Prosjektgruppens medlemmer har bidratt aktiv inn ift. 

kompetansedeling i Agder, slik som i ulike prosjekter, konferanser og kurs for ansatte.  

ALL har i løpet av 2018 jobbet med overgang fra prosjekt til drift, og skal driftes videre i 

i4Helse. Det skal jobbes videre med å teste ulike typer velferds- og helseteknologi 

systematisk med brukeren i sentrum. Brukeren kan være brukere/pasienter,  pårørende og 

ansatte i helsetjenestene. ALL i i4Helse kan bidra til innovasjon og utvikling av både tjenester 

og produkter fremover.   

2. Bakgrunn  
Velferdsteknologi er et viktig nasjonalt og kommunalt satsingsområde for å møte fremtidens 

utfordringer innen helse og omsorg. En mer selvstendig og aktiv brukerrolle og prinsippet 

om å kunne bo hjemme lengst mulig vil medføre endringer både i hvordan man organiserer 

arbeidet og i hvordan ny teknologi tas i bruk. Velferdsteknologi kan styrke den enkeltes evne 

til å klare seg selv i hverdagen, gi støtte til pårørende og bidra til å forbedre tilgjengelighet, 

ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet (NOU 2011:11).  

Agder Living Lab (ALL) er en reell test- og forsøksarena hvor brukere og 

produsenter/leverandører sammen skaper innovasjon og utvikling. Living Lab metodikken er 

et forskningskonsept. Forskningskonseptet baseres på en systematisk tilnærming med 

brukeren i sentrum, som involverer både forsknings- og innovasjonsprosesser. Brukeren skal 

være en aktiv deltagende aktør. Dette perspektivet betyr at alle aktører og 

samarbeidspartnere sammen skal vurdere løsningene og produktenes brukervennlighet og 

nytte. Dette gjelder i hele prosessen fra tidlig utforskning og utvikling av en løsning til det 

ferdige produktet (Bjerkås, 2016). 

Gjennom ALL ønsker vi derfor å skape interesse hos brukere av helsetjenesten, fremtidige 

brukere, pårørende og ansatte til å være med å utvikle og teste løsninger som kan gi bedre 

tjenester, økt selvstendighet, mestring og livsglede. ALL skal være en arena som har andre 

rammer enn kunstige test-arenaer og der brukererfaringer aktivt kan bidra til å 

kvalitetssikre, utvikle og forme leverandørenes løsninger (Bjerkås, 2016).  
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En tjenestereise er en steg-for-steg-beskrivelse av tjenesteforløpet, laget som en reise 

gjennom tjenesten sett fra brukerens perspektiv. Bruker er pasient, pårørende og ansatte. 

Her kartlegges alt som må til for å levere tjenesten, både det som er synlig for brukeren og 

det som er skjult (KS, 2015). 

Prosjektet er finansiert av Helsediretoratet over en perioden på 3 år.  

3. Samarbeidspartnere 
Grimstad kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 

(USHT) i Aust-Agder. Utviklingssenteret har i oppdrag å være et regionalt ressurssenter innen 

fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling tilknyttet kommunale helse- og 

omsorgstjenester. Grimstad kommune er prosjekteier, men gjennom Utviklingssenteret 

samarbeider kommunen med andre kommuner i Agder, Fylkesmannen, Universitetet i Agder 

(UIA), Senter for omsorgsforskning, sør og Sørlandets sykehus (SSHF). Grimstad kommune 

har velferdsteknologi som et viktig satsningsområde og jobber med velferdsteknologi i flere 

prosjekter som har betydning for Agder Living Lab (Bjerkås, 2016). 

4. Prosjektorganisering 
Grimstad kommune er prosjekteier og prosjektet er organisert med en styringsgruppe som 

legger rammer og definerer retningslinjer for drift og en prosjektgruppe som bistår med 

planlegging og evaluering av aktuelle test- og utprøvingsløsninger. Samarbeidspartnere i 

prosjektet vil være representert i styringsgruppen og prosjektgruppen.  

Brukerutvalg i Grimstad kommune og fagutvalgene for e-helse og velferdsteknologi i 

Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS) og Østre Agder vil bli benyttet som 

referansegrupper. OSS er et samarbeidsorgan mellom de 5 kommunesammenslutningene på 

Agder og Sørlandets sykehus HF Kristiansand, Arendal og Flekkefjord 

(https://sshf.no/helsefaglig/samhandling/overordnet-strategisk-samarbeidsutvalg). Østre 

Agder er et kommunesamarbeid mellom 8 kommuner i Aust Agder. De 8 kommunene er: 

Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli 

(http://www.ostreagder.no/om-ostre-agder/). 

Det vil også etableres et samarbeid med andre prosjekter innen velferdsteknologi i regionen, 

slik at de forskjellige prosjektene i Agder ses i sammenheng. Det er dannet en regional 

koordineringsgruppe eHelse- og velferdsteknologi Agder (RKG). Formålet er økt regional 

kommunal koordinering og forankring i jobben med velferdsteknologi. Aktuelle 

satsningsområder er innen avstandsoppfølging (telemedisin) og trygghetsskapende teknologi 

og felles anskaffelse innen velferdsteknologi.     

4.1 Styringsgruppe 

 Kommunalsjef Helse- og omsorg, Grimstad - leder 

https://sshf.no/helsefaglig/samhandling/overordnet-strategisk-samarbeidsutvalg
http://www.ostreagder.no/om-ostre-agder/
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 Leder Helse og omsorgslederforum - Østre Agder 

 FoU-leder USHT/FoU-avd. 

 Senter for e-helse og omsorgsteknologi, UiA  

 Helsedirektoratet 

 Prosjektleder – sekretær 

4.2 Prosjektgruppe 

 Prosjektleder 

 Representant fra UiA  

 Representant for Utviklingssenteret  

 IKT-leder  

 Fagutvikler hjemmetjenesten  

 Representant for Innsatsteamet  

 E-helse koordinator for Østre Agder 

 Representant fra fagorganisasjonene – (sykepleierforbundet) 

5. Hensikt 
Agder Living Lab (ALL) er en reell test- og forsøksarena hvor brukere og 

produsenter/leverandører sammen skaper innovasjon og utvikling. Living Lab metodikken er 

et forskningskonsept. Forskningskonseptet baseres på en systematisk tilnærming med 

brukeren i sentrum, som involverer både forsknings- og innovasjonsprosesser. Brukeren skal 

være en aktiv deltagende aktør, ikke bare som et objekt for forskning, men også som en 

kilde til nytenking og nyskaping. Dette perspektivet betyr at alle aktører og 

samarbeidspartnere sammen skal vurdere løsningene og produktenes brukervennlighet og 

nytte. Dette gjelder i hele prosessen fra tidlig utforskning og utvikling av en løsning til det 

ferdige produktet (Bjerkås, 2016). 

ALL skal være et tilbud til leverandører av velferdsteknologiske løsninger om å prøve ut nye 

løsninger/versjoner i et lab miljø og/eller i en reell driftssituasjon.  

ALL skal bidra til behovsdrevet innovasjon og utvikling av helse- og omsorgstjenester. 

Behovsdrevet innovasjon handler om å forstå brukerens eksisterende og fremtidige behov, 

for å sikre utvikling av løsninger som er forankret i reelle behov.  

Brukerne er de beste ekspertene på sin egen situasjon, og all deres kunnskap er svært 

verdifull i en innovasjonsprosess. Informasjon fra brukeren bør derfor benyttes systematisk 

for utvikling av de riktige løsningene (Bjerkås, 2016). 

Gjennom ALL ønsker vi derfor å skape interesse hos brukere av helsetjenesten, fremtidige 

brukere, pårørende og ansatte til å være med å utvikle og teste løsninger som kan gi bedre 

tjenester, økt selvstendighet, mestring og livsglede. ALL skal være en arena som har andre 



 
 

7 
 

rammer enn kunstige test-arenaer og der brukererfaringer aktivt kan bidra til å 

kvalitetssikre, utvikle og forme leverandørenes løsninger (Bjerkås, 2016). 

6. Agder Living Lab (ALL) 
ALL skal være en aktiv, lærende arena for utprøving og utvikling av velferdsteknologiske 

løsninger for brukere/pårørende, ansatte og leverandører. 

Living Lab metoden er en reell test- og forsøksarena hvor brukere og leverandører sammen 

skaper innovasjon og utvikling. Brukere i ALL prosjektet er pasienter, pårørende og ansatte. 

ALL setter brukerne i sentrum når testene skal utføres. Metoden har fire hoved aktiviteter: 

1. Samskaping  

2. Utførskning  

3. Utprøving  

4. Evaluering  

Innovasjon og utvikling gjennom ALL har vært og er basert på 5 nøkkel-prinsipper: 

 Verdi for brukerne 

 Brukermedvirkning, hvordan kan brukerne påvirke prosessen 

 Kvalitet med robuste, varige løsninger som dekker morgendagens behov  

 Åpenhet, tilgjengelighet 

 Realistisk situasjon 

 

Gjennom ALL ønsker vi derfor å skape interesse hos brukere av helsetjenesten, fremtidige 

brukere, pårørende og ansatte til å være med å utvikle og teste løsninger som kan gi bedre 

tjenester, økt selvstendighet, mestring og livsglede. ALL skal være en arena som har andre 

rammer enn kunstige test-arenaer og der brukererfaringer aktivt kan bidra til å 

kvalitetssikre, utvikle og forme leverandørenes løsninger. 
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Figur 1 Agder Living Lab metoden består av 5 trinn. 

7. Brukerinvolvering 
ALL har brukere, pårørende og ansatte som aktivt deltar i utprøvings- og 

evalueringsprosesser. Prosjektgruppen jobber med å rekruttere til brukerpanelet på ulike 

arenaer. Brukerpaneldeltakere rekrutteres gjennom helsefremmende hjemmebesøk, info i 

media, på hjemmeside og i direkte henvendelser fra ansatte i tjenesten.  

Brukerpanelet har også medlemmer fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) fra 

Aust- og Vest Agder og andre brukerorganisasjoner. ALL har samarbeidet med Eldrerådet i 

Grimstad kommune og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

ALL har inngått et samarbeid med Sørlandets Helsepark og Pensjonistforbundet. 

Prosjektgruppen har vært på besøk hos Sørlandets Helsepark i begynnelsen av 2017 for å se 

på fasilitetene. Sørlandets Helsepark har deltatt på informasjonsdagen for brukerpanelet 

som ble gjennomført 21. april 2017. ALL har vært i jevnlig dialog både pr mail og telefon med 

Sørlandets Helsepark. ALL har avtalt at vi skal besøke anlegget igjen når de er klare for det i 

løpet av våren/tidlig høst 2018.  ALL har ikke hatt tilgang til aktuelle produkter for testing i 

Sørlandets Helsepark sitt smarthus.  

Brukerpanelet har vært aktivt med å prøve ut og teste systematisk sammen med ALL høsten 

2017. Deltakerne ønsker å bidra videre med å dele sine erfaringer på ulike konferanser og i 

undervisning/kursing av ansatte. Det er planlagt videre aktiviteter med prøving og testing 

utover våren 2018.  

Vi har pr i dag 35-40 aktive medlemmer av brukerpanelet.  

Prosjektgruppen har sammen med UiA gjennomført informasjonsdager for brukerpanelet; 

21. april og 24. november 2017, med stor interesse hos brukerne. Vi har planlagt ny 

informasjonsdag i løpet av våren eller tidlig høst 2018.  
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Siste aktivitet for brukerpanelet var «første spadetak» i4helse i april 2018. Det planlegges 

informasjonsdag for brukerpanelet sammen med i4Helse i desember 2018.   

Vi har laget en hjemmeside for brukerpanelet på kommunens innbyggerportal:   

https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-

tjenester/utviklingssenteret-og-velferdsteknologi/velferdsteknologi/brukerpanel-

velferdsteknologi/   

Her publiseres presentasjoner fra samlingene og informasjon om kommende samlinger eller 

annet, som er av nytte for brukerpanelet.  

8. Utprøvingsaktivitet 
I dette kapittelet vil vi vise til utprøvingsaktivitet år for år, for å gi et bedre innblikk i 

aktivitetsnivået. Noen av testperiodene strekker seg over lengere tid og andre tester har hatt 

kort varighet. Enkelte tester ble avbrutt da produktet ble vurdert til ikke å være gode nok for 

videre testing og innføring i drift.     

8.1 Utprøvingsaktivitet 2016 

8.1.1 Elektrisk strømpepåtrekker  

Utprøving av elektrisk strømpepåtrekker. Her har det vist seg å være vanskelig å finne 

brukere som kan nyttiggjøre seg produktet grunnet blant annet restriksjoner på høyde, 

ødematøse ben og selve håndteringen av hjelpemiddelet. Disse faktorene har gjort det 

vanskelig å finne brukere. Produktet har vært utprøvd i liten skala hos 3 brukere. Erfaringene 

er at hjelpemiddelet kan være til hjelp for pleiepersonalet når pasienten har kraftig 

ødematøse ben, og kan medvirke til at pasienten/bruker blir selvstendig på kvelden ved 

avtaking av støttestrømper.  

8.1.2 GPS-såle 

GPS-såle har en klar fordel ved at den ligger i en sko, og dermed ikke lett glemmes igjen, 

fjernes eller kan manipuleres av bruker. Sålen er imidlertid ganske stor både i bredde og 

høyde, så den forutsetter en type joggesko med god plass til ekstra såle. Vi har forsøkt den i 

andre type sko, som mokasiner, lette sommersko etc., men da tar sålen for mye plass i 

skoen. Sålen er pr i dag bare tilgjengelig i str. M, som tilsvarer sko størrelse 40. Dette har 

medført at flere brukere som kunne nyttiggjort seg dette hjelpemiddelet, er ekskludert pga. 

skostørrelse og størrelse på sålen. Konklusjonen er at produktet må forbedres og utvikles 

videre før det kan testes ytterligere.   

6.1.3 GPS anheng - «Dråpen»  

«Dråpen» er et anheng til å ha rundt halsen. Tilbakemeldingene er at produktet oppleves 

som pålitelig, lett å bruke/brukervennlig og lite stigmatiserende da anhenget er lite. Det er 

https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/utviklingssenteret-og-velferdsteknologi/velferdsteknologi/brukerpanel-velferdsteknologi/
https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/utviklingssenteret-og-velferdsteknologi/velferdsteknologi/brukerpanel-velferdsteknologi/
https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/utviklingssenteret-og-velferdsteknologi/velferdsteknologi/brukerpanel-velferdsteknologi/
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mulig å velge at mottaker kan være pårørende og/eller hjemmetjenesten. Tilleggsfunksjoner: 

alarmknapp, toveiskommunikasjon og fallalarm. Produktet testes fortsatt hos to brukere: 

 En hjemmeboende person med Alzheimer sykdom. Her er det valgt at signalene går 

direkte til pårørende – konen er første mottaker av signal. Hvis konen ikke 

responderer sendes alarmen videre til hjemmetjenesten.  

 Et hjemmeboende barn med AdHd og autisme. Her er det valgt at signalene går 

direkte til foreldrene.  

Testperioden avsluttes første kvartal 2017. Avventer sluttrapport fra test perioden innen 

utgangen av andre kvartal 2017.   

8.1.4 Medisindispenser 

Medisindispenser er en multidose oppbevaringsboks som er låsbar og som varsler når 

medisin blir tatt. Det er mulighet til å legge til andre varsler også. Den er ikke testet ut i lab 

eller i hjemmemiljø. Den er tatt inn på Visningsarenaen på Frivolltun for demonstrasjon.  

8.1.5 Sensorbleie 

Sensorbleie har vært testet i en pilot på institusjon. 5 brukere har vært inkludert i 

testperioden. Resultatene fra testen foreligger i slutten av 2016, og det jobbes videre med 

teknisk tester av produktet i samarbeid med leverandør i første kvartal 2017.  

8.1.6 Kameraovervåkning 

Kameraovervåkning ble i 2016 forsøkt innlemmet i prosjektet Digitalt Nattilsyn. Behovene 

viste seg å avvike fra hva leverandør kunne levere, og er derfor meldt inn til ALL i 4 kvartal 

2016. ALL jobber videre med kameraovervåkning i 2017.    

8.1.7 Helseklokke 

Helseklokke er ønsket å teste ut i forhold til styrke og balanse grupper, ledet av 

fysioterapeut. Kartleggings arbeid påbegynt siste kvartal 2016, jobbes videre med testing av 

mulig produkt/utvikling av produkt i 2017.  

8.2 Utprøvingsaktivitet 2017 

8.2.1 Test av ulike GPS løsninger 

I 2017 testet vi ulike GPS løsninger. I forbindelse med disse testene har vi avdekket behov for 

behovskartlegging; dokumentasjonsrutiner, og prosedyrer er utarbeidet. Det er særlig viktig 

å kartlegge brukernes trafikkforståelse. Vi har derfor utarbeidet en egen kartlegging knyttet 

til dette, som ble oversendt Trygg Trafikk for kvalitetssikring. Ved å aktivt bruke medlemmer 

fra brukerpanelet opplever prosjektgruppen at vi i  større grad har kunnet bidra til å være en 

aktiv og lærende arena for brukerne. Rapportene vil fortløpende publiseres på vår 

hjemmeside. 
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8.2.2 Test av sensorbleie 

Sluttrapport for Sensorbleie er ferdigstilt og publisert på hjemmesiden til ALL; 

https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-

tjenester/utviklingssenteret-og-velferdsteknologi/velferdsteknologi/agder-livinglab/  

8.2.3 Kameraovervåkning 

Kameraovervåkning; vi gjennomførte workshop jf. trinn 1 i living lab metodikken. Vi har ikke 

hatt leverandør eller ferdig løsning klart for videre testing. Vi vil derfor anbefale at dette 

jobbes videre med inn i videreføringen av ALL, f.eks. i I4Helse som skal bygges på campus 

Grimstad, UiA (se beskrivelse side 5, kap. I4Helse).  

8.2.4 Test av helseklokke   

Helseklokke er ønsket å teste ut i forhold til styrke- og balansegrupper, ledet av 

fysioterapeut. Kartleggingsarbeid ble påbegynt siste kvartal 2016. I begynnelsen av 2017 

jobbet vi videre med testing av mulig produkt/utvikling av produkt. Videre 

testing/produktutvikling ble stoppet da leverandør ikke ønsket å jobbe videre med ALL; de 

mente produktet var ferdig.  

8.2.5 Test av tjenestereise: «hjemmebesøk på video» 

«Hjemmebesøk på video»; her jobbet ALL i tett samarbeid med hjemmetjenesten og 

skreddersydde hvordan denne tjenesten kunne utføres i  praksis. Vi bruker Acanoløsningen 

for å teste ut hvordan et slikt oppdrag kan utføres. I oktober 2017 ble det gjennomført use-

case test inne på eHelsesenteret ved UiA Grimstad. For å gjennomføre denne testen hadde 

vi med oss to ansatte fra hjemmetjenesten og to deltakere fra brukerpanelet. Rapporten 

etter testing er publisert på hjemmesiden til ALL: 

https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-

tjenester/utviklingssenteret-og-velferdsteknologi/velferdsteknologi/agder-livinglab/  

På bakgrunn av denne tjenstereisetesten har hjemmetjenesten i Grimstad kommune 

besluttet å innføre dette som et tiltak i ordinær drift fra oktober 2018. Vi har på bakgrunn av 

dette arbeidet delt erfaringer knyttet til avstandsoppfølging og beskrevet noen 

forutsetninger som må være på plass for at tiltaket skal være en del  av ordinær drift.  

8.2.6 Utvikling av produkt basert på behovskartlegging sammen med Joda Care 

JodaCare; kalender og kommunikasjonsmiddel mellom dagsenter for demente, ansatte, 

pårørende og frivillige. Vi gjennomførte trinn 1 i september 2017 – kartlegging av behov. Her 

fremkom det behov for endringer i programmet for å imøtekomme behovene. JodaCare 

jobbet hele høsten 2017 for å prøve å imøtekomme dette. De oppga i slutten av november 

at de har brukt over 200 arbeidstimer på utvikling av programmet. Det har ikke lykkes ALL 

eller JodaCare å komme lenger enn trinn 2; teknisk utførelse og testing. Det er planlagt å 

skrive en rapport om dette i løpet av våren 2018. Arbeidet er i samarbeid med In For Care 

forskningsprosjektet som ledes av UiA og Sogndalen kommune. I tilknytning til samarbeidet 

med JodaCare opplever vi at vi har lykkes med utvikling av produkt jfr. målet: ALL skal være 

https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/utviklingssenteret-og-velferdsteknologi/velferdsteknologi/agder-livinglab/
https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/utviklingssenteret-og-velferdsteknologi/velferdsteknologi/agder-livinglab/
https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/utviklingssenteret-og-velferdsteknologi/velferdsteknologi/agder-livinglab/
https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/utviklingssenteret-og-velferdsteknologi/velferdsteknologi/agder-livinglab/
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en aktiv, lærende arena for utprøving og utvikling av velferdsteknologiske løsninger for 

brukere/pårørende, ansatte og leverandører.  

8.3. Utprøvingsaktivitet og annen aktivitet i 2018 

8.3.1 Bidrag inn i prosjektet «Innførings prosjektet på Agder» 

Høsten 2017 ble en stor fellesanskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi i regi av 

«innførings prosjektet på Agder», landet. Det har vært ønskelig at ALL skulle bidra med 

testing av flere produkter fra valgt leverandør – Telenor. Vi har i løpet av vårsemester 2018 

testet en GPS-klokke og skal offentliggjøre denne rapporten nå i oktober 2018.  

I slutten av 2017 og ut juni 2018 ble flere fra prosjektgruppen med inn i ulike delprosjekter i 

tilknytning til «Inføringsprosjektet på Agder». Prosjektleder har ledet delprosjekt om 

tjenestereiser. To medlemmer fra prosjektgruppen har bidratt inn i forhold til delprosjektet 

om kompetansedeling; både ift planlegging og gjennomføring.  

8.3.2 En innbygger en  journal – EIEJ 

Prosjektleder har bidratt i arbeidsgruppen tilknyttet arbeidet En Innbygger En Journal (EIEJ) i 

2018. Arbeidsgruppen er sammensatt av en tverrfaglig gruppe fra referanseområdet på 

Agder, og skulle komme med innspill knyttet til dagens utfordringer og fremtidens behov for 

velferdsteknologi og responssenter.  

8.3.3 Kompetansedeling på Agder 

Vi har bidratt på flere av ABC seminarene både de som er utviklet fra Aldring og Helse i 

tillegg til velferdsteknologiens ABC utviklet av KS. Her har ulike medlemmer fra 

prosjektgruppen bidratt med innlegg og kompetansedeling. Representanter fra 

brukerpanelet som har vært med å teste ulike produkter har også vært med å dele sine 

erfaringer på disse seminarene.  

8.3.4 Samtykkekompetanseveileder 

I forbindelse med systematisk testing av velferdsteknologi; i hjemmemiljø og overgang til 
drift, er det krav til å vurdere brukere/pasienters samtykkekompetanse. Mye av teknologien 
som er testet og brukes i dag er inngripende teknologi, og målgruppen er ofte 
brukere/pasienter med kognitiv svikt. Behovet har også fremkommet innen andre fagfelt. 
Arbeidet med en veileder og tilleggsdokumenter og prosedyrer er beskrevet i rapport – 
«Utvikling av veileder for vurdering av samtykkekompetanse». Publisert på hjemmesiden: 
https://www.grimstad.kommune.no/_f/p1/i43c584b6-5af1-4f1e-b0f3-
e6909022228e/300118-rapport-samtykkekompetanse.pdf   
 
Arbeidsgruppen jobbet systematisk i en 8 måneders periode for å utvikle en veileder for 
hvordan helsepersonell kan vurdere pasientens/brukerens samtykkekompetanse i 
forbindelse med den tilbudte helsehjelp. Veilederen er til helsepersonell som yter helsehjelp 
ofte til pasienter/brukere med kognitiv svikt som følge av f.eks. demenssykdom. 
Arbeidsgruppen bestod av 5 sykepleiere: demenskoordinator, fagutvikler for 

https://www.grimstad.kommune.no/_f/p1/i43c584b6-5af1-4f1e-b0f3-e6909022228e/300118-rapport-samtykkekompetanse.pdf
https://www.grimstad.kommune.no/_f/p1/i43c584b6-5af1-4f1e-b0f3-e6909022228e/300118-rapport-samtykkekompetanse.pdf
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hjemmetjenesten, prosjektleder og medarbeider for gode pasientforløp og prosjektleder for 
Agder Living Lab.  
 
Veilederen beskriver; hvem, hvordan og når samtykkekompetansevurdering skal utføres. I 

løpet av denne arbeidsprosessen har vi hatt en grundig gjennomgang av dagens 

dokumentasjonsrutiner og sett behov for å revidere disse.  

Etter  utarbeides av denne veilder har prosjektgruppet bidratt med kompetansedeling og 

avholdt flere kurs både internt i Grimstad kommune og i regi av USHT Aust Agder og Vest 

Agder på flere ulike seminarer og konferanser.  

9. Erfaringer fra samarbeid og kontakt med leverandør 
Vi skrev i rapporten for 2016 at prosjektgruppen har vært i dialog med flere leverandører 

angående ulike produkter som har vært ønsket testet og/eller prøvd ut i hjemmemiljø, hvor 

ALL ikke har lykkes. Denne utfordringen har også vært gjeldende for 2017. Identifiserte 

faktorer for at dette ikke lykkes:  

 Små bedrifter har ikke økonomi til å låne produktene ut. 

 Låneperiodene er for korte til at en kan teste produktene systematisk.  

 Store bedrifter mener at deres produkter er godt nok testet. 

 Produkter har ikke vært tilgjengelig fra leverandør til avtalt testperiode. 

Vi har i gjennom hele prosjekt perioden jobbet med både SME bedrifter og store bedrifter. I 

alle samarbeidsprosjektene har vi hatt samme mål: ALL skal være en aktiv og lærende arena 

for både brukere, pårørende, ansatte i kommunehelsetjenesten og leverandører. Erfaringer 

er at stort sett alle bedrifter ønsker å utvikle sine produkter iht behovene og 

brukervennlighetskravene som stilles. Vi ser at etterspørselen etter systematisk testing med 

bruker i sentrum etterspørres mer nå i 2018. Små bedrifter ser det som nødvendig å teste 

sine produkter for å kunne overleve på markedet.  

10. Spredning og markedsføring 
Vi har hatt samling for brukerpanelet hver år, hvor vi har informert om ALL, det vi har jobbet 

med og hvordan vi skal jobbe fremover. Det har blitt gjennomført en til to samlinger i året av 

2 timer. Ny samling planlegges desember 2018.  

10.1 Spredning og markedsføring 2016 

Prosjektleder eller andre medlemmer fra prosjektgruppen har deltatt og bidratt på 

konferanser og fagdager både nasjonalt og regionalt.   

Interkommunalt nettverksmøte for innovasjon og velferdsteknologi 14. april i Sandnes 

3. mai besøk fra Setesdalen 
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9. juni stand Arendalskonferansen 

Deltakelse fra prosjektgruppen på Innovasjonsdag i eHelse på UiA Grimstad mai 2016. 

Prosjektgruppen har deltatt på stand i byen i forbindelse med 200 års jubileet for Grimstad 

kommune, her var formålet å informere innbyggere og rekruttere til brukerpanelet. Deltatt 

på Arendalskonferansen med stand og innlegg.  

Dialogkonferanse 2 kvartal 2016 i regi av fylkeskommunen (for leverandører/produsenter og 

kommunene) 

Deltakelse på konferanse om Helsefremming i Trondheim  5 sept.  

Fylkesmannens erfaringskonferanse i Agder 24. november 

Det er laget en film om Agder Living Lab på norsk og engelsk for å vise hvordan vi jobber med 

prosjektet og metodikken.  

Deltakelse på EHIN konferanse; presentasjon av poster og artikkel.  

Santiago Martinez deltok i 1st International Conference on Design for Inclusion, en del av 7th 

International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (i Walt Disney World, 

Orlando, Florida, USA) 27-31 juli 2016 I. Presentasjon av “Agder Living Lab: co-creation of 

inclusive health solutions for and with citizens”  

Santiago Martinez har publisert et kapittel i “Advances in Design for Inclusion. Proceedings 

of the AHFE 2016 International Conference on Design for Inclusion” (ISBN 978-3-319-41962-

6) 

Artikkel publisert i internasjonalt tidsskrift (Martinez, Bjerkås, & Fensli, 2016).  
Det er etablert et samarbeid med Horten kommune forhold et prosjekt med 

velferdsteknologiske løsninger til barn og unge, videreføres i 2017. 

Undervisning på høgskolen i Drammen; master i velferdsteknologi.  

Undervisning for masterstudenter på Helseinformatikk ved UiA Grimstad.   

Flere artikler og omtaler i lokale og regionale aviser gjennom året.  

Arrangerer konferanse: samarbeid om velferdsteknologi. Fylkesmannen, USHT Aust- og Vest 

Agder.  

Forskningsseminar i samarbeid med UiA.  

Universitetet i samarbeid med Jan B. Ugland (JBU) planlegger å bygge et innovasjonssenter 

for e-Helse I4Helse, med bruk av Living Lab metodikken.  

http://www.springer.com/gp/book/9783319419619
http://www.springer.com/gp/book/9783319419619
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10.2 Spredning og markedsføring 2017 

Prosjektleder eller andre medlemmer fra prosjektgruppen har deltatt og bidratt på 

konferanser og fagdager både nasjonalt og regionalt.  

Vi stiller opp med stand på ulike tilstelninger. 

Vi har forbedret og utbedret hjemmesiden til ALL og lagt til en side for brukerpanelet.  

I tilknytning til prosjektet «Innføring av velferdsteknologi på Agder» deltar prosjektleder for 

ALL i delprosjekt tjenesteinnovasjon og forvaltning som arbeidspakkeleder for 

tjenesteinnovasjon. Her bistår ALL med erfaring og prosedyrer knyttet til testing av de ulike 

velferdsteknologiske løsninger med fokus på tjenesteinnovasjon. Her vil ALL fortsette å bidra 

i 2018.   

Ulike medlemmer av prosjektgruppen deltar inn i andre delprosjekter knyttet til samme 

hovedprosjekt.  Prosjektgruppen bistår og bidrar aktivt ift. Velferdsteknologiens ABC både i 

Aust- og Vest Agder.  

I løpet av høsten 2017 hadde ALL besøk fra Høgskolen på Vestlandet, avdeling Bergen. De 

jobber med å utvikle en visnings- og testarena i tilknytning til høgskolen og ønsket å høre 

våre erfaringer.  

Helseetaten i Oslo kommune besøkte ALL høsten 2017 for å høre om våre erfaring i ALL for å 

forbedre sin Living Lab.  

Besøk av forsker fra Australia høsten 2017 som ønsket å høre om ulike prosjekter; deriblant 

ALL.  

ALL har fått flere henvendelser på bakgrunn av rapportene som er publisert på 

hjemmesiden. Her er noen eksempler: 

- Trondheim kommune har vært i kontakt med oss på bakgrunn av publisering av rapport 

etter test av sensorbleie. De oppgir at de følger med på vår hjemmeside.  

- Firma fra Finland kontaktet ALL for å høre om vi var en kommersiell aktør som kunne bistå 

med testing av ulike produkter, og lage rapporter på dette.   

Prosjektmedarbeider Tanja Fredensborg har arrangert velferdsteknologiens ABC for Aust 

Agder, reist rundt til de ulike kommunene og veiledet ift hjemmeoppgaver mellom de to 

samlingene. Bidratt til velferdsteknologiens ABC i Vest Agder.  

10.3 Spredning og markedsføring 2018 

I 2018 har flere av gruppen medlemmer bidratt på mange arenaer her er noen eksempler: 

Konferansen: «Samarbeid om velferdsteknologi på Agder». Her bidro prosjektleder sammen 

med  to representanter fra brukerpanelet.   
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Gjennom hele vår semesteret bidro tre av gruppen medlemmer inn i ulike prosjekter på 

Agder i tilknytning til «innføringsprosjektet på Agder» og EIEJ. Innlegg på fellessamlinger.  

Undervisning i på alle ABC seminarene; ABC seminar i regi av Aldring og Helse og 

velferdsteknologiens ABC som er utviklet av KS.  

Undervisning på Universitet i Agder  (UiA); her har flere medlemmer fra prosjektgruppen 

bidratt. Vi har en prosjektmedarbeider som arbeider på UiA, ALL og erfaringer knyttet til vårt 

arbeid blir formidlet her.   

Tett samarbeid med prosjektleder for i4helse, ALL skal driftes videre inn under denne 

paraplyen.  

Undervisning i samtykkekompetanse; internt i Grimstad kommune, tilbud til ledere i Aust 

Agder gjennom USHT, Forvaltningsforum på Aust Agder og ABC seminarer.  

Innlegg på  Arendalsuken:  Brukere i sentrum – en bedre hverdag for eldre? 

Innlegg på NKOM konferanse. 

Innlegg på åpen konferanse i forbindelse med Alzheimer dagen i Arendal.  

Informasjon om ALL og samarbeidet med i4Helse i forbindelse med besøk av 

stortingspolitiker. 

Innlegg i forbindelse med besøk fra Stortingsgruppen: Kommunal- og forvaltningskomiteen 

høst 2018 på UiA. 

Det jobbes med ny film, for å dele erfaringene som kom frem i  forbindelse med 

«hjemmebesøk på video».  

Innlegg i forbindelse med besøk av kommunalminister Monica Mærland på UiA.  

Informasjon i forbindelse med besøk av stortingsmedlem Sylivia Listhaug og partifeller fra 

Aust Agder.  

11. Følge-med forskning 
Det ble innhentet anbud fra tre leverandører og Agderforskning ble valgt som 

forskningspartner i prosjektet.  

Agder Living Lab (ALL) sitt oppdrag til følge-med forskningsinstitusjoner er beskrevet slik i 

konkurransedokumentet (KD) (pkt. 4): 

Oppdraget består i å foreslå og prioritere mest hensiktsmessig forskningsspørsmål i 

forhold til utviklingen og utprøvingen av living lab metodikk og følge dette opp med 
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forskning og forsøk på å svare på forskningsspørsmålene. Deltagere fra 

prosjektgruppa til ALL skal være involvert i prosessen. Det skal i tilbudet leveres en 

konseptskisse av hvordan tilbyder tenker å løse oppdraget. 

Vi er ferdig med arbeidspakkene som planlagt, vi jobber videre med Agderforskning ut 2017 

og forventer være ferdig med sluttrapporten i slutten av 2018.   

12. Living Lab metodikken  
Vi har jobbet systematisk med å hente inn erfaring og kompetanse knyttet til metodikken. 

Alle trinnene vil beskrives utdypende i tilknytning til sluttrapporten som skal sendes inn til 

Helsedirektoratet slutten av 2018.  

Hva angår brukerpanelet har vi anvendt medlemmer aktivt i tilknytning til tester i løpet av 

høsten 2017. Vi har i den forbindelse fått mange gode erfaringer og ser hvor sentrale og 

viktige disse medlemmene er for kommunene og for testing og utvikling av ulike produkter 

sammen med UiA fremover.    

Overgang fra trinn 4 til trinn 5; drift i helsetjenesten. Her jobber prosjektgruppen og ser at 

det er komplekst og tidkrevende. Det vil  være enklere å få til denne overgangen når 

tjenesten i kommunen  har tilgang på mer utstyr. Erfaringer fra 2018 er at det fortsatt er 

behov for å teste de ulike produktene og løsningene systematisk. Vi har i forbindelse med 

overgang til drift jobbet mye med tjenestereiser/innovasjon og ROS-analyser (risiko og 

sårbarhetsanalyser). Kommunene har også fokus på gevinster, så det har vært nødvendig å 

gjøre ulike nullpunktskartlegginger for å kunne se endringene og måle disse etter innføring 

av ulike teknologier i tjenestene.   

Implementering av velferdsteknologiske løsninger og kompetanseheving jobbes det med 

parallelt i Agderprosjektet. Det vil være nødvendig for ALL å ha et tett samarbeid utover 

høsten 2017 og videre i 2018 med tanke på overgang til drift trinn 5. i metodikken. 

ALL har tett samarbeid med UiA og er derfor med som part i søknader og prosjekter som blir 

igangsatt. ALL bidrar inn og tester ulike velferdsteknologiske løsninger i living lab 

metodikken. 

I løpet av 2018 har systematisk testing av velferdsteknologiske løsninger blitt etterspurt i 

større grad av ulike leverandører og andre kommuner.  

Prosjektleder har fått mange henvendelser på bakgrunn av publiserte rapporter fra regionen 

vår her på Agder, men også andre kommuner. Behovet for å dele erfaringer og testing er en 

etterspurt tjeneste.  

Kompetansedeling og formidling har vært en sentral del av prosjektleders rolle gjennom hele 

prosjektperioden.  
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13.  Veien videre for ALL 

13.1 I4Helse 

ALL vil fortsette samarbeidet med UiA om planlegging av innovasjonssenteret – I4Helse.      

I4Helse er tiltenkt å være en regional og nasjonal arena for innovasjon innen helse og 

omsorg, hvor velferdsteknologi og helseløsninger utvikles fra idé til skalerbar gjennomføring 

og varig anvendelse. De fire I’ene står for Idé, Involvering, Innovasjon og Implementering.  

Grimstad kommune flytter deler av sine tjenester inn i dette bygget høst 2019. I4Helse skal 

videreføre og videreutvikle ALL. Det jobbes derfor høsten 2018 med overgangen for ALL til 

i4Helse.  
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