
Side 1

Leverandørkonferanse – Helsekvartalet
Starter kl 1000! 

10:00 – 10:20 Velkomst og innledning v/Sigurd Eikje, rådmann
Gjennomgang av prosjektet; behov, utfordringer, fremdrift
v/Annbjørg Lunde, Kommunalsjef Helse og Mestring og 
Anna H Hovland, Omsorgssjef

10:20 – 10:40 Gjennomgang av personas:
• Beboer
• Helsepersonell
• Pårørende
• Driftsansatt

10:40 – 10:50 Smart Care Cluster , v/Arild Kristensen

10:50 – 11:00 Leverandørutviklingsprogrammet, v/Stig Bang-Andersen

11:00 – 11:25 Spørsmål og svar. Barrierer og muligheter. Spørsmål kan stilles i chatten, svares på muntlig av 
deltakere. (Kan stilles anonyme spørsmål.)

11:25 – 11:30 Veien videre i prosessen/takk for oppmøtet eventuelt 
Frist for innspill og påmelding til 1 til 1 møter.



Side 2

Sigurd Eikje

Rådmann



Side 3

Annbjørg Lunde

Kommunalsjef Helse og Mestring 



Side 4



Side 5

Hva trenger vi av løsninger for 
at vårt nye Helsekvartal skal 
bli ett godt sted å bo, jobbe 

eller besøke?



Side 6

Bygget skal være ett godt sted for flere 
grupper;
Beboer/bruker
Helsepersonell og andre brukernære 
ansatte
Pårørende/besøkende/frivillig
Forvaltning, drift, vedlikehold



Side 7
7

Bærekraftige tenester Klima og miljøbevisste 
valg i kvar teneste

Rekruttere, utvikle og 
behalde nødvendig 
kompetanse

Best sammenHM DELMÅL

Målkartet



Side 8

Anna H Hovland

Omsorgsjef



Side 9

Reidun – 76 år.
-enke, to barn og har jobbet på familiens gård
-tidlig oppe og liker å klare mye selv
-glemmer lett
-ledd er noe slitne og pusten var bedre før. 
-hjelp til personlig hygiene og vask
-går seg bort
-sover lett og ønsker ikke å bli vekket på natten
-ustø og urolig på natten og har behov for tilsyn
-hun liker å være aktiv og ha oppgaver



Side 10

Jens, 25 år, sykepleier 
-opplever stor glede i å bruke utdannelse og erfaring
-mange oppgaver på en travel avdeling 
-ønsker hjelpemidler og teknologi 
-trenger god dialog med samarbeidspartnere og kolleger 
-mer avanserte prosedyrer og oppfølging av beboere 
-stadige endringer i behov
-viktig med oversikt over hvor beboere, ansatte og utstyr 
befinner seg. 



Side 11

Bjarte, 75,
-kone på Helsekvartalet 
-besøker nesten hver dag
-god dialog med helsepersonell 
-aktiviteter i Aksdal benyttes 
-han har tilgang til heiser og avdeling
-lager kaffe kanne og deler med både kone og 
andre beboere og ansatte på avdelingen. 
-han føler seg velkommen. 



Side 12

Louise, 45, jobber i teknisk avdeling 
-ansvar for drift, forvaltning og vedlikehold 
-renhold, søppel, lager, logistikk 
-samarbeid med helsesiden er viktig
-Hun og hennes kolleger jobber i ett miljø 
med gjennomtenkte løsninger, nyere 
teknologi og ett fokus på bærekraft og 
effektive løsninger. 



Side 13

Arild Kristensen
Smart Care Cluster



Side 14

Stig Bang-Andersen 

Leverandørutviklingsprogrammet



Side 15

John Egil Osteig

Digitaliseringssjef



Side 16

Veien videre 
Frist for innspill og påmelding til 1 til 1 møter.
Påmelding:
Lenke til påmelding

For spørsmål til konferansen kontaktes:
john-egil.osteig@tysver.kommune.no - +47 909 49 
444

https://forms.office.com/r/dkz2cTHQWq
mailto:john-egil.osteig@tysver.kommune.no


Side 17

Spørsmål og svar. Barrierer og muligheter. 
Spørsmål kan stilles i chatten, svares på 
muntlig av deltakere.  
(Kan stilles anonyme spørsmål.) 


