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Rådmannsgruppemøte 23.02.2017 
Sak 04/2017    Utlysning av midler til implementering av velferdsteknologi 

 

 

Forslag til vedtak: 
Rådmannsgruppen ber sekretariatet utarbeide felles søknad om tildeling av midler til implementering av 
velferdsteknologi, inkludert avgrensing av løsning(er) som det søkes om. 

Alternativt forslag: 

Rådmannsgruppen finner ikke at det er grunnlag for å utarbeide en felles søknad om tildeling av midler 
til implementering av velferdsteknologi. 

 

Bakgrunn 
Helsedirektoratet ved Program for velferdsteknologi har utlyst midler til implementering av 
velferdsteknologi med søknadsfrist 06.04.2017. Hovedmålet for programmet er at velferdsteknologi skal 
bli en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020. Programmet går nå over i en 
spredning- og innføringsfase.  

Midlene som lyses ut, er en stimuleringsordning for delvis dekning av utgifter til prosjektledelse og 
implementeringsstøtte i kommunene. Kommuner som får tilskudd vil få oppfølging underveis i 
prosjektperioden i form av nettverkssamlinger, prosessveiledning og støtte til anskaffelsesprosesser. 
Deltakende kommuner må selv dekke kostnadene til selve implementeringen av valgte løsninger og 
produkter i egen kommune. 

Tilskuddskriterier 
Kommuner som søker må ha strategisk forankrede planer, og være i gang med prosjekter knyttet til 
implementering av velferdsteknologi. Kommuner som får tilskudd må utarbeide en 
gevinstrealiseringsplan for prosjektet.  

Prosjekter der flere kommuner samarbeider, vil bli prioritert. Kommuner som allerede har inngått 
innkjøpsavtaler innenfor prosjekter det søkes om, kan delta i samarbeidet. Søknaden må være forankret 
på rådmannsnivå i alle kommunene.  

Løsningene kommunen ønsker å implementere, må omfatte en eller flere nasjonalt anbefalte 
teknologier inklusive krav til standarder og arkitektur. Prosjekter det kan søkes tilskudd om, er:  

- Varslings- og lokaliseringsløsninger 
- Elektronisk medisineringsstøtte  
- Elektroniske dørlåser  
- Digitalt tilsyn (utvidet trygghetsalarm med sensorer som også kan inkludere kamera)  
- Oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem  
- Logistikkløsning for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester 

Vurdering 
Vestregionens styringsgruppe vedtok i møte 12.03.2015, sak 05/2015 å videreføre prosjektet 
Kommunal elektronisk meldingsutbredelse. I mandatet slås det fast at Vestregionen ønsker å 
gjennomføre felles anskaffelser av velferdsteknologi. 



  SAKSNOTAT 

 
 
 

Side 2 av 2 • 

Slik sekretariatet leser utlysningsteksten, vil Vestregionen oppfyller kriteriene for å fremme søknad på 
vegne av alle, eller en gruppe av Vestregionens medlemskommuner. Søknaden kan også omfatte 
øvrige kommuner i Kommunehelsesamarbeidet. Det foreslås at det søkes et eller flere av de 
prosjektområdene som er listet opp over, inkludert tilskudd til en felles prosjektleder som får ansvar for å 
koordinere anskaffelsen(e), og sikre implementering av den/de løsning(er) kommunene velger å innføre.  

Rådmannsgruppen inviteres til å avklare om det er grunnlag for å utarbeide en felles søknad om 
tildeling av midler. Dersom grunnlaget er tilstede, kan søknadsprosessen koordineres av sekretariatet. 

 


