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SAKEN GJELDER: 
ORIENTERING OM INTERKOMMUNALT VELFERDSTEKNOLOGIPROSJEKT 
PR 28.APRIL 2018  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

1. Oppdatert fremdriftsplan for interkommunalt velferdsteknologiprosjekt pr 24.april 2018. 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Bakgrunn 
Det ble etablert et interkommunalt velferdsteknologiprosjekt mellom Melhus, Skaun og Midtre 
Gauldal som ble tatt opp i Nasjonalt velferdsteknologiprogram i regi av Helsedirektoratet, 
direktoratet for e-helse og KS våren 2017.  Målsetting for prosjektet er at velferdsteknologiske 
løsninger skal være en integrert del av helse- og omsorgstjenestene innen 2020.  
 
Status for gjennomføring 
Det interkommunale velferdsteknologiprosjektet er inndelt i flere delprosjekter. Fremdriften for 
hvert delprosjekt blir videre presentert.  

 
Multidose  
Multidose vil si at medisinen kommer ferdigpakket fra apoteket i en rull som også kan brukes i en 
elektronisk medisindispenser.  Ved tradisjonell opplegging av medisiner i f.eks dosett så viser 
undersøkelser at så mye som 10% inneholder avvik fra medisinlisten, mens multidose har et avvik 
på promillenivå.  Innføringen av multidose vil innebære en betydelig økt kvalitet på medisineringen 
og trygghet for pasientene. 
 
Apotek 1 ble tildelt oppdraget for pakking av multidose for Melhus, Skaun og Midtre Gauldal. 
Hjemmetjenesten i hver kommune har utarbeidet rutiner og prosedyrer for oppstart, bestilling, 
mottak og utlevering av multidose. For å sikre kvalitet og riktig medisinering har 
kommunefarmasøyten gjennomgått legemiddellisten til alle planlagte brukere av multidose. Dette 
tilsvarer 350 lister for Melhus, Skaun og Midtre Gauldal til sammen. Det er videre gjennomført 
samstemming av medisinlister mellom hjemmetjeneste og fastlege i hver kommune.  
 
Oppstart av multidose vil foregå over to perioder, mai og september.  Og i Skaun er det beregnet å 
være 70 brukere, mens det i Melhus er 150 brukere og i Midtre Gauldal 130 brukere.   

 
Prosjektet ser også at multidose vil bedre kvaliteten på medisinering i de kommunale institusjonene 
og vil derfor pilotere multidose ved Hølonda helsehus i november 2018 for å danne et 
erfaringsgrunnlag før en videre utrulling. 
 
 
Elektroniske medisindispensere  



Anskaffelsen av elektronisk medisineringsstøtte utføres i regi av Larvik kommune. Prosessen er i 

sluttfasen og det forventes kontraktsignering med valgt leverandør for tilslutningskommunene i 

juni 2018. 

Pilotering av elektroniske medisindispensere gjennomføres i hver kommune i uke 46.  
 
Digitale trygghetsalarmer  
Melhus og Midtre Gauldal kommune har tatt ut en opsjon på anskaffelsen av digitale 
trygghetsalarmer i regi av Trondheim kommune. Avtalen trer i kraft 1.1.2019.  Skaun kommune 
var ikke med på denne anskaffelsen så det gjennomføres en lokal anskaffelse slik at alle 
prosjektkommunene kan pilotere digitale trygghetsalarmer i uke 2 i 2019. 
 
 
Velferdsteknologisk plattform  
Ved innføring av velferdsteknologiske løsninger ser kommunene behovet for å ha en  
velferdsteknologisk plattform.   En velferdsteknologisk plattform sørger for en helhetlig 
signalhåndtering, samlet administrasjon og drift av velferdsteknologiske løsninger. Det bidrar til å 
skape effektive, sikre og kvalitetsfremmende verktøy for ansatte og pasienter ved bruk av moderne 
teknologi og beste praksis.  
 
Melhus, Skaun og Midtre Gauldal gjennomfører en felles anskaffelse av plattform som forventes 
implementert i september 2018.  Det gjennomføres en 2-trinns forhandlingsprosess med 
leverandørene for å sikre en god løsning.  
 
Pasientvarslingsanlegg  
Pasientvarslingsanlegg var i utgangspunktet ikke en de av prosjektet, men det viser seg at 
kommunene har felles utfordringer med eldre og til dels utdaterte anlegg på de kommunale 
institusjonene som man innen få år ikke lengre kan få reservedeler til.  Styringsgruppen i prosjektet 
ser at det er hensiktsmessig at man gjør dette samlet innenfor den etablerte prosjektorganisasjonen 
i stedet for hver for seg. 
 
Det undersøkes anskaffelsesstrategi for pasientvarslingsanlegg for Melhus, Skaun og Midtre 
Gauldal. Dette forventes avklart i mai 2018.  Kommunene har også hatt dialog med Husbanken i 
forhold til å avklare at investeringstilskuddet til husbanken kan brukes til delfinansiere en 
oppgradering til digitale pasientvarslingsanlegg.  Rådmannen ønsker å se på dette i forbindelse med 
en større mulighetsstudie hvor man også vurderer rehabilitering/oppgradering av bygningsmessige 
forhold ved Rossvollheimen. 
 
Velferdsteknologiens ABC  
Velferdsteknologiens ABC er en opplæringspakke for å gi ansatte i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene grunnleggende kompetanse i tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi, for å 
kunne delta i vurderinger, utvikling, implementering og oppfølging av nye helse- og 
omsorgstjenester i kommunen.  
 
Melhus, Skaun og Midtre Gauldal deltar på Velferdsteknologiens ABC som består av 7 
heldagssamlinger. Hver kommune jobber selvstendig med arbeidshefter mellom hver samling. 
Både ordfører og rådmann i Skaun kommune har deltatt på første samling. 
 
 
Vurdering 



Prosjektet viser fremdrift som forventet, og man har frem til nå gjennomført kompetansetiltak og 
gjort en omfattende kartlegging for hvordan man ønsker at arbeidsprosessene skal være både med 
og uten støtte av velferdsteknologiske løsninger.  Dette gjør også at man kan identifisere hvor det 
er mulig å hente gevinstrealiseringer. 
 
I forbindelse med utrullering av multidose vil prosjektet også bruke lokalpressen for å informere 
innbyggerne om multidose og velferdsteknologi.   
 
Nasjonalt velferdsteknologiprosjekt stiller også krav til at vårt prosjekt skal være en bidragsyter for 
andre kommuner innenfor velferdsteknologi  
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
For 2187 er det bevilget kr 500.000,- men for budsjettet i 2019 og økonomiplan for 2020-2022 vil 
rådmannen komme tilbake til drift og investeringer innenfor dette området. 
 
 


