
 
 

Viktig milepæl:  
NVP Finnmark gjennomfører 
anskaffelse  
De 10 kommunene som utgjør NVP Finnmark er nå ute med 

konkurransedokumenter. Tilbudsfrist for leverandørene er mandag 11. 

juni kl. 15.00. Alle rådmenn i deltakerkommunene skal undertegne 

avtale med en leverandør i løpet av juli måned. Det er første gang denne 

typen samarbeid gjennomføres i Finnmark. Målet med anskaffelsen er å 

gi kommunene en helhetlig løsning for velferdsteknologi. Rundt 10 

leverandører har meldt interesse for å levere tilbud.  

 

Anskaffelsen inneholder to hoveddeler og skal leveres av en 

totalleverandør:  

1. En felles velferdsteknologiplattform - driftet av leverandør  

2. Løsninger på 20 kartlagte behov fra kommunene  

Anskaffelsen skal støtte kommunenes bruk av tjenesteinnovasjon, 

digitalisering og velferdsteknologi som virkemidler til å løse oppgaver i 

helse- og omsorgstjenestene på nye måter. Gjennnom dette skal man 

skape egenmestering og økt trygghet hos brukerne, samtidig som man 

får en effektiv bruk av ressurser i tjenesten.
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«Prosjektets formål er å 

bidra til egenmestring 
og økt trygghet hos 

brukerne, samtidig som 

dette gir effektiv bruk av 
ressurser i helse- og 

omsorgstjenesten» 

 

Kommunene Alta, Gamvik, Hammerfest, 

Karasjok, Kautokeino, Kvalsund, Loppa, Sør- 

Varanger, Tana og Vadsø har etablert 

samarbeidsprosjektet NVP Finnmark for 

implementering av velferdsteknologiske 

løsninger. Samarbeidet representerer rundt 

80% av innbyggerne i fylket.  

Virkemidlene tjenesteinnovasjon, 

digitalisering og velferdsteknologi skal bidra 

til å løse oppgavene i helse- og 

omsorgstjenestene på nye måter. 

Informasjon om NVP Finnmark: 

Ta kontakt med prosjektleder  

Vidar Thomassen hvis du har spørsmål 

Mobil 47 38 90 60 

E-post: vidar.thomassen@alta.kommune.no 



 

Workshop tjenesteforløp 
Den 14. mai gjennomførte NVP Finnmark og PA Consulting en workshop 

med tjenesteforløp  og fordeling av roller/ansvar. Kommunene er nå i 

gang med å utforme nye tjenesteforløp. Kommunene har forskjellige 

fokusområder – trygghetsalarmer, elektronisk medisinering, 

pasientvarsling, GPS-lokalisering er noen av de første tjenestene som 

skal fornyes.  

Jobben som gjøres i denne fasen er avgjørende for å få en god 

implementering av ny tjeneste. Alle kommuner må jobbe med å 

involvere aktuelle tjenesteområder i det nye tjenesteforløpet. Et viktig 

suksesskriterie er at ledere av aktuelle tjenesteområder tar eierskap til 

det nye forløpet. De lokale prosjektlederne ute i kommunene skal støtte 

og fasilitere prosessene, ikke eie prosessen.  

Prosjektets organisering 
Prosjekteier 
Bjørn Atle Hansen 

(Alta kommune)  

Styringsgruppe 
Styrets leder:  

John Helland  

(Alta kommune).  

Medlemmer:  Ingunn 

Torbergsen, Kjell Magne 

Gabrielsen (Alta kommune). Ellen Beccer Branvold (Gamvik kommune), 

Stina Løkke (Hammerfest kommune), Anne Kirsten Anti (Karasjok 

kommune), Kent Ailo Hætta (Kautokeino kommune), Tom Henriksen 

(Kvalsund kommune), Vera Meyer (Loppa kommune), Elisabeth Larsen 

(Sør-Varanger kommune), Kati Kannisto (Tana kommune), Fiona Sahl 

(Vadsø kommune). 

Prosjektleder  
Vidar Thomassen (Alta kommune). 

Innføringsansvarlige 
Vidar Thomassen (Alta kommune), Elna Helene Nilsen (Gamvik 

kommune), Bjørg Strandheim (Hammerfest kommune), Ragnhild Nymo 

(Karasjok kommune), Kent Ailo Hætta (Kautokeino kommune), Grete 

Moen (Kvalsund kommune), Solgunn Hansen (Loppa kommune), Anita 

Dalhaug (Sør-Varanger kommune), Kati Kannisto (Tana kommune), Gøril 

Rushfeldt Hansen (Vadsø kommune). 

 

I tillegg så har hver kommune egne lokale arbeidsgrupper. 

Et nasjonalt samarbeid 
Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et 

samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-

helse og Helsedirektoratet som skal bidra til 

at flere kommuner tar i bruk 

velferdsteknologi. Kommuner som har deltatt 

i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet 

fra 2013-2016 har utviklet kunnskap og 

verktøy som gjør det mulig for alle 

kommuner å sette i gang de nødvendige 

endringsprosessene. 

Les gevinstrealiseringsrapporten! 

 

Smarthuset i Alta 
Besøk Smarthuset i Alta for å se et utvalg av 

teknologiske løsninger som finnes i dag. På 

nettsiden «jegborsmart.no» ligger alle 

produktene som demonstreres i Smarthuset. 

Lik siden på facebook for å få oppdateringer 

fra Smarthuset 😊  

 

Veikart for  
tjenesteinnovasjon 
Veikart for tjenesteinnovasjon er en praktisk 

metodikk som setter kommunene i stand til å 

endre offentlige tjenester for å møte 

fremtiden. 

Innovasjon 

Innovasjon er en idé som er realisert og 

skaper verdi for mennesker, organisasjoner 

og samfunnet. Innovasjon er ikke en ting, det 

er et resultat. 

Tjenestedesign 

Tjenestedesign legger vekt på å forstå 

menneskers faktiske behov og bruker dette 

som utgangspunkt for å skape helt nye 

tjenester og forbedre eksisterende. 

Gevinstrealisering 

Gevinster er verdier, positive effekter som 

oppnås ved å implementere nye løsninger i 

drift. 

Forankring 

En vellykket endringsreise krever systematisk 

arbeid med forankring og opplæring, og at 

mennesker er motiverte til å endre atferd. 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1277/Andre%20gevinstrealiseringsrapport%20-%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf
https://jegborsmart.no/
https://www.facebook.com/jegborsmart
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/innovasjon/veikart-for-tjenesteinnovasjon2/introduksjon/

