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Suksessfull implementering og effektiv 
opplæring av e- helse løysingar 

Erfaringar frå EU prosjektet 
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Ca 3900 innbyggjarar

Areal på 738 km² 
Kommunesenter: Dale

Mellom 7-8 % over 80 år



Vaksdal kommune 
fekk eigen EU profil 2017

 Avhengig av å delta saman med andre.

 Me har høg kompetanse, men inga FOU-
avdeling eller ressurs til forsking. 

 Arbeidskrevjande og litt utfordrande 

 PIC – nummer.

 Verifisering



DISH-prosjektet

Co-funded by the Erasmus+ Programme 
of the European Union 



Samarbeidet i det  Norske triple Helix
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Samarbeid med andre land
2018 - 2022
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Verktøykassen i DISH

Co-funded by the Erasmus+ Programme 
of the European Union 

Planlegging av 

implementering og 

opplæring

Opplæring på 

arbeidsplassen

Evaluering og 

kompetansevurdering



Implementering av E- lås i Vaksdal kommune
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1. Planlegging av implementering og opplæring 

 Forankring hos leiinga er viktig  

 Prosjektkoordinator gjekk gjennom spørsmåla saman med med einingsleiar og 
kommunalsjef i helse og meistring. Deler av spørsmåla deltek også avdelingsleiar for 
teknisk drift på (Samskapingsteam)

 Søk kunnskap frå andre som har gjort tilsvarande implementering
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Viktig lærdom - Planlegginga

• Kva for aktørar blir involvert? Kven treng me å involvere i prosessen for å få best 
mogleg resultat? Viktig med tidleg involvering til å bidra og påverke prosessen

• Kva er verdien/gevinsten/nytten av å innføra denne teknologi? Dette kan vera ulikt 
for dei ulike aktørane

• Kva for hindringar kan oppstå? 

• Lage ein kommunikasjonsplan som heng saman med framdriftsplan; informasjon til 
involverte partar og tidspunkt for kor tid informasjon skal gis. Laga 
informasjonsmateriell

• Identifisera ressurspersonane på arbeidsplassane

• Bruke kunnskapen frå planlegginga i samarbeidet med leverandør for 
gjennomføring av opplæring

• Sette av tid til opplæring/kurs og tid til å trene etterpå for aktuell personell
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2. Opplæring på arbeidsplass 

 Opplæring av superbrukarar blei gjennomført digitalt, på grunn av covid – 19. 
Opplæring vidare til andre blei utført av desse ressurspersonane

 Driftspersonell fekk også praktisk opplæring av ein låsesmed 
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Viktig lærdom – opplæring og innlæring
 Viktig med skriftleg/digitalt materiale som eit supplement. Viktig at ein har ein plass 

å kunne finne informasjon etter kurset/opplæringa er gitt.

 Viktig at ressurspersonar har moglegheit til å ta kontakt med support/andre dersom 
dei har spørsmål i etterkant 

 Begynne så fort som mogleg å bruke teknologien etter at ein har fått opplæring

 Moglegheit til å trene;  sette av tid og at utstyr er tilgjengeleg

 Ressurspersonar bør vera tilgjengeleg i oppstart ved dei ulike avdelingane

12



3. Evaluering og kompetansevurdering 

 Prosjektkoordinator hadde jamlege møte (digitale) med einingsleiar og 
avdelingsleiar:

 Evaluerte framdrift og effekt av opplæring

 Tilsette hadde teke i bruk teknologien

 Gjorde justeringar undervegs og gav ytterlegare opplæring ved behov
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Viktig lærdom – evaluering og  kompetansevurdering 

 Hadde store utfordringa med gjennomføringa av implementeringa av E- lås i Vaksdal 
kommune på grunn av pandemien. Det var eit utal av forseinkingar. 

MEN, det gode grunnlaget i planlegginga og utarbeiding av ulike planer gjorde det 
lettare å starte opp prosjektet igjen når me kunne. 

Utan DISH prosjektet kunne dette lett blitt eit prosjekt som hadde stoppa heilt 
opp på grunn av alle forutsette hendingar

 E- lås viste seg å vera ein teknologi som dei tilsette lærte seg raskt å bruke, og dei såg 
verdien/gevinstane raskt sjølve. 

 Driftspersonell hadde litt tekniske utfordringar og trengte litt lenger tid til å lære seg 
alle detaljer kring monteringa. Det var meir krevjande å lære seg
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Digital Implementerings & 
Samskapings Hjelp 



Hvordan
Ved å bruke disse tre verktøyene i en strukturert 
prosess basert på delt beslutningstaking skal 
ansatte i helsesektoren få de tre kompetansene, for 
å kunne gjennomføre en vellykket implementering. 

PLANLEGGING 

OPPLÆRING

KOMPETANSEVU

RDERING

Noen forhåndsregler før denne 

verktøykassen brukes:

Kommunen har allerede gjennomført 

en anskaffelse av en e-helse løsning. 

*

Før implementeringsprosessen starter 

er prosjektet forankret i ledelsen.

*

Det foreligger tydelige beskrivelser på 

hvorfor teknologien er anskaffet, 

forventede gevinster og endringer i 

organisasjonen. 

*

Det må være avsatt penger i budsjettet 

til at dere kan jobbe med 

implementeringsprosessen. 

Trykk 

her



Takk for merksemda!

anita.sevild@vaksdal.kommunen.no


