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Bo lengre hjemme   
økt selvhjulpenhet og større trygghet 



Om Værnesregionen  
 VR som samarbeidsprosjekt ble igangsatt i  29.10.2003.  

 

 Formålet:   

 ”Å  utvikle tettere samarbeid og samhandling, for å sikre et godt 

service og tjenestetilbud.” 

 Deltaker-kommuner er Stjørdal, Selbu, Tydal, Malvik, Meråker og Frosta 

 

 IT-samarbeidet startet for fullt i 2004 

 

 Værnes regionen er ett laboratorium for esamhelse og velferdsteknologi 

i fylket 

 

 Ambisjoner om å etablere felles driftssentral for helseløsninger i hele 

NT, og hvorfor ikke i regionen? Også velferdsteknologi. 

 

 



Bo lengre hjemme 

• Kommunene i Værnesregionen har stort fokus på hvordan bruk av 

informasjons-teknologi kan bidra til å effektivisere den interne 

forvaltningen, og samtidig høyne kvaliteten på våre tjenester.   

 

• Dagens varslingssystem for hjemmeboende og på sykehjem dekker 

ikke behovet for trygghet og sikkerhet. Velferdsteknologi er ett av 

flere tiltak. 

  

• Værnesregionen velger framtidsrettede løsninger ved bruk av 

velferdsteknologi, både for å skape trygghet rundt beboere og deres 

pårørende, men også tilrettelegge for et sikkert og effektivt 

tjenestetilbud. 

 



 
Mål: 

 • Tilby en trygghetsskapende løsning som fanger opp hjelpebehovet, 

og aktiverer rett hjelp til rett tid. 

 

• Identifisere og kartlegge eventuelle barrierer med bruk av 

velferdsteknologi. 

 

• Involvere leverandører i utvikling av helhetlig systemløsninger som 

understøtter behovene. 

 

• Utarbeide planer for kompetanse og rutiner, samt sørge for nok 

kunnskap til sikker bruk og drift.  

 



Bo lengre hjemme 

• Verdighet 

• Eget liv 

• Sjølbestemmelse 

• Trivsel 

• Samfunnsetikk 

• Egenverdi 

• Teknologi 

• Politikk 

• Økonomi 



Bo lengre hjemme 

• Sykehjemsplass Selbu 823.208 kroner 

• 2011 totalkostnad sykehjem 38. millioner 

• Kostra kommunegruppe 2 -  60 kommuner sammenlignbare 

kommuner 820.853 

• Norge utenom Oslo 893.615 

• 823.208 – 105.917 drift bygninger 717.292 til pleie og omsorg 

• Stjørdal 55 sykehjemsplasser 20.000 Dekningsgrad 80 åringer 9 % 

• Selbu 47 sykehjemsplasser 4.000 Dekningsgrad 80 åringer 16,7% 

• Værøy og Røst 0% 

• Snitt kostnad per pasient i hjemmetj.181.795 Selbu 

• Stjørdal 234.723 

• Uant å hente på organisatoriske endringer..politisk vilje… 
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Velferdsteknologi integrert med 

fagsystem 

Varsel/rapportering direkte i fagsystem 

Frigjort tid 

Økt kontakt og raskere tilbakemeldinger 

Økt pasientsikkerhet 

Økt kvalitet på innhold i fagjournalene 

Dialog med lege direkte i journal 

= livsviktig 



Værnesregionen 

FORSTÅELSE! 

VILJE! 

HANDLING! 
 



Takk for oppmerksomheten 

Søster 

Salmonella si 

du må ta 

medisin din 

Edvard! 
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