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Disposisjon

• Formål og visjon
• Organisering

• i4Helse AS
• Kompetansenettverk
• Eierskap, samarbeid og styring
• Økonomi

• Hvor er vi nå?
• Hvordan skal vi jobbe sammen fremover?
• RKG
• Dialog 





De fire i-ene
•Ideen

•Fra forskning eller brukerdrevet
•Involvering

•Agder Living Lab (ALL)
•Implementering

•Testing i henhold til nasjonale krav
•Innovasjon

•Ny løsninger er tatt i bruk og nye 
arbeidsprosesser er innført



Formål
i4Helse skal bidra til innovasjon for private og 
offentlige virksomheter innenfor helse- og 
sosialsektoren, med spesielt fokus på e-
helse. 
i4Helse vil, i samarbeid med partnere utvikle 
og verifisere tjenester og teknologi, 
forretnings- og driftskonsepter, samt forestå 
testing og sertifisering.



VISJON

i4Helse skal samarbeide både internt  og 
eksternt med andre forskningsmiljø, 
helsetjenester, næringsliv og med 
brukermiljøene



I4Helse vil gjennom samskaping:

•være en pådriver for utvikling, utprøving og 
implementering av effektive og 
brukervennlige helsetjenester som bedre 
adresserer brukernes behov. (Helsenæringsmeldingen)

•utvikle brukersentrert innovasjon med fokus 
på samhandling og ehelse (telemedisin og 
velferdsteknologi)



Organisering
• Senter for ehelse
• Senter for omsorgsforskning 

• egne styrer og fagråd(UiA) 
• hovedansvar for forskning, doktorgradsstipendiater
• ansvarlig for labene

• Grimstad kommune
• Stor leietaker, ordinær drift i hjemmetjenesten og fysio/ergo og sentral 

samarbeidspartner gjennom USHT (Utviklingssenter for Sykehjem og 
HjemmeTjenester), Agder Living Lab, dialog med innbyggerne og viktig 
samarbeidspartner i aktuelle FoU- prosjekt. 

• i4Helse AS, - eget styre
• bindeledd og dialogpartner mot næringsliv og kobling mellom aktuelle parter testing 

og innovasjon
• Øvrige leietakere

• SSHF, DIGIN, NSCC



Hvor er vi nå?
• Bygget hadde offisiell åpning 30 august
• Grimstad kommune flyttet inn forrige uke
• Vi jobber sammen for å etablere «gode samskapingsvaner»

• Vil finne en god modell for dette

• Eksterne leietakere er snart på vei inn
• Det jobbes med søknadsprosesser (SFI)
• Det er mange som ønsker å komme på besøk
• Det er mange studenter som ønsker å gjøre sine 

masteroppgaver her
• Dialog med bedrifter omkring bruk av labbene



Styrker og utfordringer

• Markedet vurderes som lite velfungerende
• Mangler infrastruktur – I4Helse først ute
• Vanskelig grenseland mellom kommuner og næringsliv
• Innovasjon og utvikling – ikke hyllevare
• Kommunal/offentlige innkjøpsprosesser er krevende
• Manglende standardisering og infrastruktur for testing

• Et marked i tilpasning/endring – krever fleksibilitet og 
endringsevne



Hvordan skal vi jobbe sammen fremover?

• Kompetansenettverk- en forening med medlemskap basert på 
behov?

• En vei inn, det skal være enkelt å komme i kontakt med oss
• Ingen spørsmål er «dumme»
• Vi skal: 

• tenke lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
• finne svarene og legge best mulig til rette sammen
• bidra til bærekraftige løsninger



Tålmodighet!

• Åpningen var starten – nå begynner arbeidet
• Bli bedre kjent – nye naboskap
• Umodent marked – tar tid!
• Finne løsninger for samarbeid
• Gjøre ting riktig



Veien videre for ALL er ALL inn I  IVeien videre for ALL er ALL inn I  IVeien videre for ALL er ALL inn I  IVeien videre for ALL er ALL inn I  I4444HelseHelseHelseHelse



Grimstad kommune i i4Helse

Grimstad kommune ca 1.600 kvm
- Hjemmetjeneste
- Fysioterapi 
- Ergoterapi
- USHT
- Habilitering
- Tjenestekontor
- Innsatsteam
- Visningsarena 

1. Etasje – skisse

2. Etasje – skisse 



Budsjett 2019
• 1.2 millioner til investering i møbler og utstyr
• Holder oss innenfor budsjett

• Leie av bygg og parkering – innenfor budsjetterte rammer
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Fra utprøving til storskala drift
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Regional koordineringsgruppe ehelse og 
velferdsteknologi Agder

Etablert januar 2016, forankret i Rådmannsgruppen i Regionplan 
Agder

Mål:
• Regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge
• Arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
• Økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder



RKG

RKG Arbeidsutvalg

5 Rådmanns-

utvalg

Rådmannsgruppen 

Regionplan Agder

IKT referansegruppe Agder

RKG sekretariat

Referansegruppe 

brukermedvirkning 

Agder

5 Helse-

nettverk

5 Fagutvalg

Sørlandstinget

Sørlandsrådet

Politisk 

oppdateringstjeneste

IKT –avd / 

IKT-samarbeid

Daglige ledere 

IKT miljø Agder ?



Nasjonalt velferdsteknologiprogram

- Tre innsatsområder

• Spredning og 
implementering av 
trygghets-teknologi

Spredning

• Medisinsk 
avstandsoppfølging

• Barn og unge

• Sosial kontakt

Utvikling og 
utprøving

• Samhandling 
mellom 
velferdsteknologi 
og øvrig teknologi

Arkitektur og 
infrastruktur
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Innføring velferdsteknologi 
Agder 
30 kommuner NVP
-Teknisk implementering
-Tjenesteinnovasjon og forvaltning
-Kompetanseløft

Felles 
anskaffelse 
trygghets-
og 
varslings-
teknologi
(21+9)

Kommunal responssentertjeneste i drift 

2013 2017 2020

Trygghetsteknologi-Agder

2015 20192014 2016 2018

Utprøving Østre Agder (NVP)

Utprøving Lister (NVP)

Utprøving i enkeltkommuner

RKG etablert januar 2016.

Følgeforskning -
Innføring

NVP= Nasjonalt velferdsteknologiprogram
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TELMA
(Forskningsrådet)(2016-2019) 
(Potensielt 30 kommuner + 
3 sykehus)

Medisinsk 
avstandsoppfølging 
(2018-2021)
Nasjonalt velferdsteknologi prg
(Potensielt 30 kommuner 
+ 3 sykehus + fastleger)

2013 2017 2020

Avstandsoppfølging - Agder

2015 20192014 2016 2018

United4health
(EU prosjekt)
(2013-2016)

NVP= Nasjonalt velferdsteknologiprogram



24

Mulig
• Felles anskaffelse 

Agder for både 
trygghetsteknologi og 
avstandsoppfølging

• Felles implementerings-
prosjekt

Avstandsoppfølging utprøving og overgang til drift
(Agders deltagelse i NVP-avstandsoppfølging 2018�)

Velferdsteknologi Agder

2018 2019 2020 2022�

Utarbeidelse av Nasjonale anbefalinger

Velferdsteknologi Agder

«Innføring velferdsteknologi Agder» 
i drift 30 kommuner innen 2020

2021
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Samle kundene Samle bestillingene
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Regional koordinering Agder

Regional koordineringsgruppe e-helse og 

velferdsteknologi Agder

Styrings-
gruppe

Referanse-
gruppe

Kristiansand/ 
Agder:
ÉIÉJ

Prosjekt-
Gruppe

TELMA

Prosjekt-
gruppe 

NVP 
avstands-
oppfølging

Prosjekt-
gruppe

Innføring 
velferds-
teknologi 

Agder 2020

Referanse-
gruppe

Styrings-
gruppe

Styrings-
gruppe

Styrings-
gruppe

Prosjekt-
Gruppe

Agder 
Living Lab 

for 
velferds-
teknologi

Prosjekt-
gruppe

NVP barn og 
unge med 
funksjons-

nedsettelser

Styrings-
gruppe

Nye

Styrings
-gruppe

I4Helse Arbeids-
gruppe 

For-
prosjekt

EIEJ

Drifts-
organisering i 

2020

Prosjekt-
Gruppe

VKP Agder

Styrings-
gruppe

Prosjekt-
Gruppe

Operativ 
teknisk 
over-

våkning
/ KEIV

Styrings-
gruppe
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Én innbygger Én journal

2018 2019 2020 2021 2022

Innføringsprosjektet
Drift

Innbyggerne i Agder 
har tilgang på enkle, 

sikre, helhetlige 
digitale helse- og 

omsorgstjenester.
(2023)


