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Leder har ordet
«Fremtiden kommer av seg selv, fremskrittet ikke.» - Poul Henningsen (Dansk arkitekt, forfatter,
revyforfatter og kulturkritiker)
Som helsepersonell står vi daglig ovenfor ny forskning, behandlingsmåter og teknologi som skal hjelpe
personer som har behov for det. På lik linje med spesialisthelsetjenesten , tar kommunene i økende grad
teknologi i bruk. Kommunene i samarbeidet i Responssenteret Kongsbergregionen har mange dedikerte
ressurspersoner i ulike stillinger som bidrar til implementering av teknologi en som Responssenteret
anskaffer og lærer opp i. Responssenteret ble til fordi kommunene i samarbeidet, med deres
Kommunedirektører i spissen visste på bakgrunn av statistiske beregninger av befolkningstall , at vi får
en høy andel eldre i fremtiden. Samtidig synker andel arbeidskraft i form av helsepersonell til å hjelpe
de eldre. Det er derfor kommunene har gjort denne investeringen, slik at vi kan lære eldre til å bruke
teknologi og klare seg selv i stor grad, og ikke lære de til en misforstått hjelpløshet og resignasjon.
Responssenteret formidler mye informasjon på ulike arenaer , for at kommunene skal lykkes med
Velferdsteknologi, men det går litt langsomt , og fremskrittet kommer ikke av seg selv. Som ledere,
fagpersoner og arbeidsgivere er vi ansvarlige ovenfor pasienten, brukeren, tjenestemottaker å sørge for
at det mennesket vi skal hjelpe, får en faglig profesjonell vurdering av sin helsetilstand. Det innebærer
at vi vurderer helheten og bruker de verktøyene som finnes, slik at tiltak som er gode, trygge og
hensiktsmessige iverksettes. Det er vår jobb. MEN hvis det ikke investeres tid til opplæring og
forståelse av verktøyene, samt god informasjonsflyt og positivt fokus, på alle muligheter teknologien
frigjør, ja da kommer vi til å befinne oss i en situasjon som blir vanskelig å løse i fremtiden, for den
kommer! Så sammen skal vi klare dette, ved at vi tar investeringen kommunene i Responssenteret har
gjort og omsetter den ytterligere i praksis, lærer opp ansatte og viser alle de spennende måtene en kan
jobbe som helsepersonell i kommunene også ved bruk av teknologi !
Har du en suksess historie om bruk av teknologi du vil dele med oss, så ta kontakt .
Med ønske om en flott høst, full av muligheter til alle!

Beste hilsen Hege Merethe

TEKNISK INFORMASJON
Siden sommeren har utvalgte baser i Kongsberg bistått med testing av ny versjon av Netnordic
applikajsonen, versjon 3.1.2.
Tilbakemeldingen er at det kan gå noe tid fra man får varsel om alarm til man ser alarmen i alarmoversikten
på appen.
Dette skjer fordi det skal etableres en forbindelse mellom NNO app og NNO server.
Hvis NNO app ikke har vært i forgrunnen, låseskjerm på, eller ikke vært brukt på en stund (i dvalemodus),
kan det ta noen sekunder før forbindelsen etableres og alarmen vises i alarmlisten.
Dette tar normalt 0,5-1 sek, men kan i enkelte tilfeller ta opp til 10 sek. I denne oppkoblingsfasen vil
meldingen «Oppretter forbindelse til server. Vennligst vent.» vises i appen.
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Det er et par avklaringer som må gjøres internt i kommunene før utrullingen av ny
versjon vil skje fortløpende.
Påloggingsbildet er noe endret fra tidligere og vises på følgende måte i ny versjon som
vist i bildet til høyre her:

KOMPETANSESENTERET
Kompetansesenteret har nå utarbeidet brosjyrer for hver teknologi som kan deles ut til brukere og
pårørende i deres kommuner.
Ta en titt i listen over øvrig materiell som ligger på Responsskolen.
Ønsker dere å få materiell tilsendt, kan dere gi beskjed pr. e-post til:
guro@responssenteret.no
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Kompetansepakke for ledere og ressurspersoner
Responssenteret har etter pandemi-nedstengning vært på besøk til alle kommuner i samarbeidet, for å kartlegge hvilke
behov kommunene har for oppfølging, og på hvilken måte vi i større grad kan bidra til informasjon og opplæring om
velferdsteknologiske løsninger hos dere for å møte fremtidens ressursmangel i helsetjenesten.
Vi har i forlengelsen av disse kartleggingene utarbeidet en kompetansepakke for ledere og ressurspersoner for å
imøtekomme disse ønskene.
Kompetansepakken for ledere og ressurspersoner inneholder et dialogmøte rundt disse temaene:
-

Hvordan skal bruker kunne beholde sin frihet og mestring i hverdagen ved hjelp av velferdsteknologi,
hverdagsmestring og bruk av hjelpemidler? Vi har hatt dialog rundt muligheter og utfordringer i dette arbeidet. Både
under og etter implementering.

-

Hva brukes gevinstene til?

-

Nettverk/Kommunikasjonslinjer i regionen

Møtet har en varighet på ca. 2,5 timer.
Målgruppe: Kommunalsjef for helse og omsorg, ledere for hjemmetjeneste, institusjon og tjenester for
funksjonshemmede. Digitale agenter og ressurspersoner fra alle tre virksomheter.

Ser du at det er ledere, assisterende, ressurspersoner eller andre aktuelle i din virksomhet som ikke har fått denne
invitasjonen, men som bør bli invitert, er det fint om du kan videresende til de.

Ta kontakt!
post@responssenteret.no
(+47) 322 86 000
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