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Arbeidspakke 1 Tjenesteforløp

Hovedmål:
• Kommunene i Agder utarbeider gode tjenesteforløp knyttet til de ulike 

velferdsteknologiske løsningene de tar i bruk

Delmål:

1) Arbeidspakken får innspill, innhenter maler, prosedyrer og verktøy fra 
kommunene

2) Utarbeide tjenesteforløp mal: Eksempler på Ehelse Agder fra bestilling 1 
kommunene

3) Utarbeide forslag til informasjonsskriv: Eksempler på Ehelse Agder
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Tjenesteforløp



Tjenesteforløp knyttet til Responssenteret

• Prosedyre og rutiner ferdig:
Pårørende som kontakt person

Medisindispensere

Sengealarm, døralarm og bevegelsessensor

Under arbeid:

• Planlagt kameratilsyn (test uke 44 og planlagt drift uke 45)

• GPS

• Røykvarsler koblet til trygghetsalarm (planlagt drift i desember)

• Trygghetsalarm omsorgsbolig besvart av responssenteret



Arbeidspakke 2 Gevinstrealisering

Hovedmål:

• Kommunene i Agder utarbeider gevinstplan for innføring av velferdsteknologi: 
• Birkenes har utarbeidet gevinstplan for E-lås

• Mandal har utarbeidet gevinstplan for Medisindispenser

• Lindesnes har utarbeidet gevinstplan for Digitalt tilsyn

• Arendal har utarbeidet gevinstplan for GPS

• Overnevnte er delt på ehelseagder.no

• Andre bestilling1 kommunene jobber med dette

• Kommunene i Agder har økt kompetanse på gevinstrealiseringsprosesser

Delmål

1) Utarbeide modell og skjema for gevinstrealisering til støtte for kommunene

• PA har levert Gevinstkartleggingsverktøy for hjemmeboende, Regionale samlinger 
høsten 2018 og pre konferanse i Arendal våren 2019

2) Utarbeide opplæringsverktøy i gevinstrealisering til kommunene: 

opplæring er gitt
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Gevinstplan mal 

Gevinstplan gjenspeiler trinnene i 

gevinstrealiseringsprosessen 

1

2
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Verktøy og maler på ehelseagder.no

• Gevinstplanmal

• Sjekkliste for forventede gevinster ved innføring av 
velferdsteknologi

• Forankringsverktøy (interessentanalyse og forankringsplan)

• Kvikk guide til velferdsteknologi

• Gevinstoppfølgingsverktøy (for hjemmeboende)

• Gevinstoppfølgingsverktøy (for digitalt varslingsanlegg, 
FORSINKET, men i gang okt 2019. PA har ikke dato for 
ferdigstillelse)

• PA Webinar om gevinstrealisering, TA KONTAKT pr. mail



Arbeidspakke 3 Forvaltning

Hovedmål 

• Kommunene i Agder har gode forvaltningsrutiner for helse- og omsorgstjenestene som 
inkluderer bruk av trygghetsteknologi

• Kommunene i Agder har økt kompetanse på tjenesteinnovasjon og forvaltning av 
velferdsteknologi

Delmål

1) Arbeidspakken innhenter innspill, maler, prosedyrer og verktøy fra kommunene. Ut fra 
dette komme med anbefalinger til kommunene.

• Innhentet fra Agder og de andre kommune i Nasjonalt Velferdsteknologi Program (NVP), 
totalt ca. 270 kommuner

2) Arbeidspakken kartlegger og utarbeider anbefaling for egenbetaling: 

«Ferdigstilt» juni 2019 i form av dokumentet «Tildelingskriterier og egenbetaling»

3) Arbeidspakken innhenter forvaltningsrutiner/ tildelingskriterier for velferdsteknologi:     
«Ferdigstilt» juni 2019
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Dokument utarbeidet i arbeidspakke 3

• Det er utarbeidet et dokument i samarbeid med 

Anne Cecilie Eivindson og Lillian Taraldsen i 

Forvaltning Kristiansand. 

• De har vært frikjøpt en liten stilling til delprosjekt 2



Dokumentets innhold



• Kartlegging ved saksbehandlere og i regi av prosjektet

• Samarbeid med Saksbehandlerforum i Aust- og Vest Agder

• Drøfting i styringsgruppen for prosjektet

• Workshop 28. mai 2019 hvor ledere av saksbehandleravdelinger var invitert og fylkesmannen

- 14 kommuner deltok 

- Vi mottok innspill til tildelingskriterier og egenbetaling

Prosess for utarbeidet anbefalinger



Konklusjon for anbefalt egenbetalings praksis

Alternativ 2: 

Trygghetsalarmen er betalingsfri kun i de tilfeller der teknologien erstatter en lovpålagt 
tjeneste

Alternativet var i tråd med Fylkesmannens innspill, 

og ivaretar retningslinjene for saksbehandling i størst grad

Styringsgruppa anbefaler:



Overordnede tildelingskriterier for trygghetsteknologi

1) Bruker oppholder seg i kommunen

2) Bruker har behov for helse og omsorgstjenester hjemlet i lovverk og fyller 

kommunens kriterier for tildeling

3) Samtykkekompetanse og brukermedvirkning ligger til grunn for all tildeling



Tildelingskriterier for hver teknologi

• Skjematisk oppsette for praktisk anvendelse i 

forvaltningsavdelingene

Lik struktur for hver teknologi:

• Beskrivelse

• Lovgrunnlag

• Gevinst

• Målgruppe

• Overordnede kriterier og vilkår – identisk for hver teknologi

• Vilkår for teknologien



Trygghetsalarm

Beskrivelse: Trygghetsalarm er ikke en tjeneste som kommunene er pålagt ved lov å tilby sine 

innbyggere. Den kan tildeles som en servicetjeneste (kan tas egenbetaling) eller helse og 

omsorgstjeneste (ikke anledning til å ta egenbetaling). Det foreligger ikke tydelige sentrale 

bestemmelser i forhold til tildeling av trygghetsalarm. 

Lovgrunnlag: Tjenesten er ikke lovpålagt, men kan bidra til å oppfylle krav etter helse- og omsorgstjenesteloven §

3-3 om at kommunen har ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid, herunder opplysning, 

råd og veiledning.

Gevinst:  Gjøre det mulig for bruker å tilkalle hjelp ved behov

 Bidra til økt trygghet og mestring, slik at bruker kan bo i eget hjem lengst mulig

Målgruppe: Personer med sykdom, skade, lidelse eller nedsatt funksjonsevne, som fører til utrygghet og fare for 

akutte situasjoner i hjemmet. 

Overordnede kriterier for all 

teknologi:

1) Bruker oppholder seg i kommunen

2) Bruker har behov for helse og omsorgstjenester hjemlet i lovverk og fyller kommunens kriterier 

for tildeling av tiltaket 

3) Samtykkekompetanse og brukermedvirkning ligger til grunn for all tildeling

 Ved manglende samtykkekompetanse, gjøres en forsvarlighets vurdering:

 Minst inngripende alternativ for bistand skal alltid forsøkes først

 Det skal vurderes om bruker ville ha gitt tillatelse til tiltaket dersom bruker ikke kan gi uttrykk 

for det grunnet helsetilstand

 Dersom bruker motsetter seg bruk av trygghets- og varslingsteknologi og mangler 

samtykkekompetanse, kan det fattes vedtak om tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven 

4A: Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv.

Vilkår for trygghetsalarm:

1. Bruker samtykker til helsepersonells tilgang til bolig

2. Bruker evner å utløse trygghetsalarmen

3. Brukers nedsatte helsetilstand hindrer bruk av telefon/mobil telefon

4. Bruers helsetilstand gir fallfare

5. Bruker har behov for velferdsteknologi som kommuniserer via trygghetsalarmen



Innføring velferdsteknologi Agder 
har innfridd Måloppnåelse for Delprosjekt 2 i samspill med Agder kommunene 



Kontakt informasjon:

Delprosjektleder:

Silje.Skeie.Stray@kristiansand.kommune.no

Nettsiden:

www.ehelseagder.no

mailto:Silje.Skeie.Stray@kristiansand.kommune.no
http://www.ehelseagder.no/

