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Dimensjonering av institusjonsplasser må sees i sammenheng med mange faktorer:

dimensjonering og videreutvikling av hjemmebaserte tjenester
dimensjonering av forebyggende tjenester
samhandlingsreformens krav
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digital samhandlingstavle som gir bedre oversikt til ansatte på en trygg måte, og erstatter dagens

whiteboard-tavler, beskjedbøker og andre systemer som er i bruk i enhetene. IKOS er ikke et nytt

saksbehandlingsverktøy, men gir påminnelser om gjennomføring av ulike kartlegginger og

prosedyrer, og oversikt over hva som er utført og av hvem. Målet med IKOS er bedre oversikt innad

i og på tvers av avdelinger i kommunen. Dette vil påvirke positivt inn både på kvalitet og

pasientsikkerhet.

Omsorgstjeneste er arbeidsintensive, og ny teknologi kan bedre effektivitet og kvalitet. Både aktivt

tilsyn ved bruk av kommunikasjonsteknologi og teknologiske hjelpemidler regnes som helse- og

omsorgstjenester.

I begrepet velferdsteknologi ligger alle teknologiske innretninger som kan føre nødvendig tilsyn

med pasienter. Dette kan blant annet være kamera, bevegelsessensor, fallsensor og dør- og

vindusalarm. Digitale løsninger kan gi en bedre trygghet, både for pasient og ansatte, samt bedre

bruk av personalressurser. Fysiske tilsyn, især på natt, kan medføre store forstyrrelser og avbrutt

søvn for pasientene.

Pasienter og ansatte tar i økende grad i bruk ny teknologi og hjelpemidler. Enkelte pasienter på

sykehjem og i HDO utstyres med GPS og tilhørende geofence for større bevegelsesfrihet.

For ansatte hare-læringsprogrammer blitt en viktig del av kompetanse- og kunnskapsutvikling.

Kongsvinger kommune har inngått et samarbeid med AHUS og kompetansebroen. Det arrangeres

jevnlig webinarer og seminarer, samt at ambulerende team jevnlig er innom institusjonene for å gi

opplæring der det trengs.

Høsten 2021 startet Kongsvinger kommune med elektronisk arkivkjerne. Alle pasientjournaler er

nå elektroniske - og all informasjon om brukere og pasienter vil ligge på ett sted. Papirjournal

avvikles.

Kongsvinger kommune har i tillegg til kompetansebroen tatt i bruk veilederen.no i 2021 fore-

laeringsku rs.

rttak_ Fri5!_,_ Ansvar
Utvide bruk av digitalt tilsyn på natt og
effektivisere nattevakts ressursene

Fortløpende Enhetsleder og
avdelingsledere

Teknologi tilpasset den enkelte pasient med mål
om å mestre hverdagen best mulig

Fortløpende Avdelingsleder og
fagansvarlige

Vurdere andre velferdsteknologiske løsninger
basert på definerte pasientbehov

Fortløpende Avdelingsledere og andre
ansatte

Relevante e-læringskurs for ansatte Fortløpende Avdelingsledere/ Ansatte
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bidrar til kompetanse og økt kunnskap om
Måltidsrammen. Kartlegge den enkeltes mat- og

måltidskultur, skal nedfelles i elektronisk
I høytider og ved merkedager har hygge pasientjou rnaI.
rundt mat og måltid en vesentlig plass.

Tilpassede måltider for å minske
nattefasten.

Virksomheten skal legge til rette for god Pårørendearbeid er en del av Ansatte kurses i kommunikasjon og
kommunikasjon med pårørende kvalitetsarbeidet i kommunen, og det samhandling.

arbeides daglig med ainvolvere pårørende i
autforme mål og tilbud for den enkelte Dialog og samhandling inn i
pasient og beboer. kvalitetsplaner.

Utarbeidelse av Pårørende strategi

Oppfølging av pårørende undersøkelsen.
Virksomheten skal legge til rette for a Dette gjøres gjennom aktiviteter både ute og Ansatte ha fokus på årstidene i sin
trekke årstidene inn som en naturlig del inne. Det pyntes i avdelingene etter årstider, oppfølging av pasienten og bruke
av hverdagen og særlig høytider blir markert. Også i frivilligheten aktivt i å trekke

mattilbudet legges det vekt på lokale årstidsspesifikke tiltak inn i
mattradisjoner og årstidsbaserte måltider. institusjonene.
For mange pasienter er dette den viktigste
forbindelsen til årstiden: epler på høsten,
klementiner og ribbe til jul etc.
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