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Prosjektorganisering:

Styringsgruppe

Regionalt sammensatt

«Innføring velferdsteknologi Agder 

2020»

Prosjektleder: Marit Svindland

Kontaktpersoner i alle 30 kommunene 

Delprosjekt 1 

«Implementering 

velferdsteknologi 

Agder»

Delprosjekt 2 

«Tjenesteinnovasjon 

og forvaltning»

Marit Svindland Silje Stray Merethe Knatterud USHT Aust-Agder

Delprosjekt 3

«Kompetanseløftet 

velferdsteknologi 

Agder»

Regionale fagutvalg

AU RKG

UKG
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Mål for «Innføring velferdsteknologi 
Agder 2020» 

• Trygghets- og varslingsteknologi er integrert: 

• i helse- og omsorgstjenesten 

• i alle 30 kommunene 

• innen 2020 

• på en slik måte at bruk av trygghets- og 

varslings-teknologi gir gevinster

• Økt kvalitet for tjenestemottaker, 

pårørende og helsepersonell

• Spart tid

• Unngåtte kostnader
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Status Innføring velferdsteknologi

Status Agder:

• 28 kommuner tilbyr 

velferdsteknologi på lik linje 

med andre tjenester* 

*(målt ut fra den teknologien 

kommunen er kommet lengst 

med)

88
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Hvor langt er vi kommet i prosjektet?

• Digitale trygghetsalarmer:

• Ca 5250 digitale trygghetsalarmer i 28 kommuner er i drift. 

• 4980 av disse besvares fra responssenteret (18 kommuner)

• 270 rutes til kommunen og besvares der (9 kommuner)

• 1 kommune har valgt back-up løsning

• Sykesignalanlegg

• 21 sykesignalanlegg er i drift

• Ytterligere 4 sykesignalanlegg er under prosjektering og 

montering
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Status digitale alarmer side 1 av 3

STATUS AUG. 2018 STATUS DES. 2019
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Status digitale alarmer side 2 av 3

STATUS AUG. 2018 STATUS DES. 2019
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Status digitale alarmer side 3 av 3

STATUS DES. 2019STATUS AUG. 2018
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Status sykesignalanlegg

STATUS AUG. 2018

STATUS DES. 2019
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Bestilling 1 – trygghetsteknologi hjemmeboende 
oppstart aug. 2018

Medido medisin-

dispenser 

(Mandal)

Kamera 

(Lindesnes)

Sengealarm 

(Grimstad)

E-lås m/ Gerica 

(Birkenes)

Døralarm

(Arendal)

Safemate GPS 

(Arendal)

Teknisk testing Godkjent i st.gr. 

4.12.2019

Avslutter testing. 

Fungerer, men 

noen utfordringer

Godkjent i st.gr. 

12.12.2018

Godkjent i st.gr. 

12.12.2018

Møte med 

SafeMate i des. 

2019 ang. 

integrasjon

Tjeneste-forløp

Gevinst-plan Frist 15.9

Informasjons-skriv

ROS-analyse

Informasjons-

sikkerhet

Publisert DPIA Publisert DPIA Publisert dokument 

som beskriver at 

det ikke er behov 

for DPIA

Publisert DPIA Publisert DPIA

Drift Er i drift, men kan 

ikke skaleres før 

integrasjon

Drift Tekniske

utfordringer

Drift Drift Er i drift, men kan 

ikke skaleres før 

integrasjon

Erfaringer og dokumenter deles på www.ehelseagder.no

http://www.ehelseagder.no/
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Bestilling 1 – trygghetsteknologi hjemmeboende 
oppstart aug. 2019

Røykvarsler 

tilkoblet 

trygghetsalarm

(Birkenes)

Kamera –

hendelsebasert

(Grimstad)

Evondos

medisindispenser 

(Grimstad meldt 

interesse)

E-lås profil-

kommune (Søgne 

kommune)

Bevegelses-sensor Fall-alarm

Teknisk testing Pågår 

Tjeneste-forløp Pågår

Gevinst-plan Pågår

Informasjons-skriv Pågår

ROS-analyse Pågår

Informasjons-

sikkerhet

Pågår

Drift Er i drift hvor 

tilsynene utføres 

lokalt i kommunen

Erfaringer og dokumenter deles på www.ehelseagder.no

http://www.ehelseagder.no/
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Status bestilling 5 - Vågsbygdtunet

• Første digitale varslingsanlegg

• Planlagt akseptansetest 6.12.2019
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Hvordan holde oversikt?

• Rapportering fra kommunene til prosjektet hver annen måned

• Ny rekord

• 23 kommuner rapporterte 

1.11.
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Hvordan holde oversikt?

• Rapportering - KPR (kommunalt helse og omsorgsregister tidligere IPLOS)

• Hovedkilden HOD (helse og omsorgsdepartementet) benytter for rapportering fra 

kommunene ang. bruk av velferdsteknologi er KPR

• I 2018 ble det rapportert på følgende teknologier:

• Trygghetsalarmer

• GPS

• KPR er tilrettelagt for rapportering også for følgende teknologier, men ikke alle 

EPJ leverandører har klargjort for det:

• Medisindispensere

• Digitalt tilsyn (inkl. sensorer og kameratilsyn)
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Gevinster ved bruk av skype i prosjektperioden 
juni 2017 – des. 2019 

Referanse CO2 utslipp

• Flytur Oslo-London tur retur gir et CO2 utslipp på 480 kg

Møter Unngåtte kostnader, 

Kr

Spart tid, 

timer

Unngått CO2 

utslipp, kg

Oppstartsmøter 94 415 167 2

Oppfølgings/statusm

øter

8882 31 331

Prosjektteam møter 119 160 370 4

Delprosjekt 1 møter 182 196 565 7

Delprosjekt 2 og 3 

møter

71 283 221 3

Styringsgruppe møter 489 135 19 073 200

SUM 870 656 kr 20 427 timer 547 kg
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Prosjektorganisering aug. 2018:

Styringsgruppe

Regionalt sammensatt

«Innføring velferdsteknologi Agder 

2020»

Prosjektleder: Marit Svindland

Kontaktpersoner i alle 30 kommunene 

Delprosjekt 1 

«Implementering 

velferdsteknologi 

Agder»

Delprosjekt 2 

«Tjenesteinnovasjon 

og forvaltning»

Marit Svindland Silje Stray Merethe Knatterud USHT Aust-Agder

Delprosjekt 3

«Kompetanseløftet 

velferdsteknologi 

Agder»

Regionale fagutvalg

AU RKG

UKG
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Tekniske feil

TEKNISKE ALARMER UTVIDET SUPPORT

BEREDSKAP 

RESPONSSENTERET
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Utvidet support

Historikk:

• Flere kommuner i Agder har hatt support- avtaler med Elcom sør fra før felles anskaffelse

• Kontrakten med Telenor omfatter support mandag – fredag kl. 8 – 16 

• Kontrakten åpner for at det kan inngås avtale om support i tidsrommet hvor Telenors support ikke gjelder 

• Flere kommuner etterspurte muligheten for å videreføre avtalene de hadde med Elcom-sør før felles 

anskaffelse

• Elcom sør kom i nov. 2018 med tilbud om utvidet support til prosjektleder og flere kommuner 
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Utvidet support

• Utfordringer med direkte tilbudet fra Elcom-sør: 

• Innkjøpsteknisk – kan kommunene gå til direkteanskaffelse av support-avtale?

• Support direkte fra Elcom-sør kan føre til pulverisering av totalleverandør-prinsippet

• Innkjøpsteknisk:

Problemstillingen er sjekket ut med innkjøpsfaglig kompetanse inkl. Jan Petter Røinaas (OFA). 

Deres anbefaling er:

• Prosjektet ber Telenor utvide kontrakten med opsjon på support utenom mandag – fredag kl. 8 - 16, 

utført av underleverandør Elcom-sør  
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Utvidet support

• St.gr. vedtok 12.12.2018: 

• Styringsgruppen ber prosjektleder om å forespørre Telenor om opsjon på utvidet support (utenom 

mandag – fredag kl. 8 – 16)

• Styringsgruppen ber prosjektleder oppfordre kontaktpersonene i kommunene om å avvente 

inngåelse av avtale med Elcom-sør til punkt 1 er avklart

• 11.04.2019 mottok vi tilbud om utvidet support fra Telenor for sykesignalanlegg

• 25.04.2019 mottok vi tilbud om utvidet support utstyr hos hjemmeboende

• Tilbudet er etter det gjennomgått av delprosjektgruppe 1, innkjøp / juss kompetanse og dialog med 

Telenor for oppklaringer av teksten i avtalen.

• Strategisk møte med Telenor

• Venter på revidert tilbud fra Telenor – nytt strategisk møte 9.12.
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Dialog med Telenor

• SLA

• I rammeavtalen med Telenor er tabeller for SLA (service level agreement) 

ikke utfylt

• Vi har bedt om at dette fylles ut

• Telenor har kommet med forslaget til SLA

• Delprosjektgruppen Implementering velferdsteknologi vil gi 

tilbakemeldinger på forslaget

• System på web for melding oppfølging og eskalering av innmeldte 

supportsaker
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Oppstartsmøter / «Småbestillinger» 

• Når en kommune tar i bruk ny teknologi gjennomføres oppstartsmøte 

• Ved «småbestillinger» av sensorer som kobles via CMP (f.eks. 1 døralarm eller 1 

bevegelsessensor) kan kommunen vurdere om de ønsker oppstartsmøte

1. Kommunen melder behovet til prosjektleder

2. Prosjektleder sender mail til kontaktperson med ppt. som beskriver de spørsmål 

kommunen må tenke gjennom før oppstart

3. Kontaktperson velger om kommunen ønsker å gjennomføre oppstartsmøte eller om 

utsendt informasjon i mail er tilstrekkelig

• Oppstart av annen teknologi, som ikke kobles via CMP (medisindispensere, kamera, GPS) 

gjennomføres oppstartsmøte
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Når ting ikke fungerer…….

• Hvor henvender kommunene seg når ting ikke fungerer?

1. Tekniske feil – meldes til Telenor support: 

Tlf: 67 11 00 66 (man-fre: 8-16) eller support.velferdsteknologi@telenor.com

2. Avvik – «uønsket hendelse» eller brudd på lover, forskrifter, kvalitetskrav, kontrakt, 

samarbeidsavtaler eller interne rutiner meldes som beskrevet i avviksrutinene som 

ligger på https://www.ehelseagder.no/prosjekter/innforing-velferdsteknologi-

agder/varslingsteknologi-prosjektomrade/

3. AU Faglig samarbeidsutvalg – behov for videreutvikling / endring. Mal på 

https://www.ehelseagder.no/prosjekter/innforing-velferdsteknologi-

agder/varslingsteknologi-prosjektomrade/

4. Reklamasjon – rutine på https://www.ehelseagder.no/agderdokumenter-

arbeidsdokumenter/

mailto:support.velferdsteknologi@telenor.com
https://www.ehelseagder.no/prosjekter/innforing-velferdsteknologi-agder/varslingsteknologi-prosjektomrade/
https://www.ehelseagder.no/prosjekter/innforing-velferdsteknologi-agder/varslingsteknologi-prosjektomrade/
https://www.ehelseagder.no/agderdokumenter-arbeidsdokumenter/
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Nettsiden

• www.ehelseagder.no

• Brukerveiledninger 

https://www.ehelseagder.no/

agderdokumenter-

arbeidsdokumenter/

http://www.ehelseagder.no/
https://www.ehelseagder.no/agderdokumenter-arbeidsdokumenter/


27

Arbeidsgruppe Digitalt varslingsanlegg test og drift

• Arbeidsgruppen ble opprettet i vår 

da det var flere sykehjem som 

opplevde utfordringer med 

sykesignalanlegget

• Arbeidsgruppen arbeidet godt, slik at 

utfordringene ble løst 

• Har samarbeidet med Telenor om 

leveranseskissen for digitale 

varslingsanlegg

Deltakere i arbeidsgruppen:

• Kristiansand kommune Maahr Eikeland 

(leder)

• IKT-Agder

• Kjartan Vivelid 

• Jarkko Mattinen 

• Ronny Tellefsdal

• IT-enheten Kristiansand

• Jan-Arild Sandnes

• Einar Andreassen

• DDV

• Andreas Vigemyr

• Testleder Bjarne Vårdal

• Telenor Pål-Erik Haraldsen
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Leveranseskisse digitale varslingsanlegg har 
vært frem til nå:
1. Evt. delta som observatør på oppstartsmøte for en annen kommune

2. Kommunens kontaktperson kontakter prosjektleder Marit Svindland og ber om tidspunkt for oppstartsmøte

3. Oppstartsmøte

4. Demonstrasjon av sykesignalanlegg med Telenors lokale representant Elcom Sør:

1. Presentasjon av hvordan anlegget virker

2. Vise noen av produktene som kan virke med anlegget.

Det kan være lurt å ha med avdelingsledere og vaktmester/teknisk på denne demonstrasjonen. Kan også ha flere slike 

demonstrasjoner om nødvendig.

5. Prosjektering av anlegget med henhold til plassering av radiobaser, slik at installatører kan begynne på kabel arbeid. 

6. Bestillings-skjema fra Telenor fylles ut. Gjennomgang sammen med Elcom-sør av dette før det sendes til Telenor. Bestillingsskjema 

for sykesignalanlegg og sendes til order.velferdsteknologi@telenor.com med kopi magne.thiesen@telenor.com og 

marit.svindland@mandal.kommune.no

7. Oppfølgende oppstartsmøte hvor kommunen presenterer tjenesteforløp, gevinstkartlegging og plan for gevinstrealisering

8. Oppstart montering.

9. Opplæring superbrukere

10. Test av sykesignalanlegget

11. Opplæring ansatte

12. Oppstart drift

mailto:order.velferdsteknologi@telenor.com
mailto:magne.thiesen@telenor.com
mailto:marit.svindland@mandal.kommune.no
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Leveranseskisse digitale varslingsanlegg

• Telenor har gjort et stort forbedringsarbeid knyttet til leveranse av digitale 

varslingsanlegg

• Revidert bestillingsskjema for digitale varslingsanlegg ligger på 

www.ehelseagder.no

http://www.ehelseagder.no/
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Organisering av «Innføring velferdsteknologi 
Agder» i 2020

• Prosjektorganisering 2020

• Delprosjekt 2 avsluttes (har fått midler i 3 år)

• Delprosjekt 3 avsluttes (har fått midler i 3 år. Tiltak videreføres i USHT)

• Søker midler fra helsedirektoratet (har fått signaler på at vi får midler også i 2020)

• Søknadsfrist 1.3

• Søker midler for «tekniske alarmer»

• Søknadsfrist 17.1.

• Holder på med utlysningsprosess for prosjektlederstillingen

• Silje Stray fortsetter i prosjektet – kontaktperson etter 17.1.2020 
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Oppsummering

Agdersamling 5.12.2019
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Fokus fremover

4. Tekniske alarmer

5. Utvidet support

6. Integrasjoner
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Fokus fremover

8. Nye bestilling 1

a) Bevegelsessensor

b) Fallalarm



TAKK FOR MEG 


