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SAMMENDRAG 

Arendal kommune deltar i Nasjonalt velferdsteknologi-

program via Agderprosjektet «Innføring av velferds-

teknologi Agder 2020». I den forbindelse er kommunen 

en del av «Bestilling 1», og skal teste og prøve ut 

døralarm og GPS for hjemmeboende.  

Denne gevinstrealiseringsplanen har blitt utarbeidet i 

arbeidsgruppen «Bestilling 1 – Safemate m/GPS» og 

kan være til hjelp for å identifisere, dokumentere og vise 

til effekter av innføring av velferdsteknologi. Den blir et 

av flere verktøy i det videre arbeidet med innføring og 

bruk av velferdsteknologi i kommunen 

Valgt teknologi 

Valgt teknologi har vært sporingsteknologi i form av 

Safemate med mulighet for GPS-sporing. Etter at en 

kartlegging har blitt gjort, har tjenesten GPS blitt tilbudt 

personer med kognitiv svikt som bor i hjemmet sammen 

med familie eller pårørende.    

Familiemedlemmer og pårørende av Safemate-brukere 

som har fått Safemate gjennom kommunen har også 

installert Safemate Family app på sin smarttelefon. 

Denne appen gir mulighet for sporing av sist kjente 

posisjon til bruker. 

Kommunen kan også gå inn i Safemate Family app eller 

Safemate pro portalen og spore bruker ved behov  

Avgrensninger 

Gevinstplanen er avgrenset til kun å se på kvalitative 

gevinster som omhandler økt kvalitet på tjenesten gitt 

fra Arendal kommune.  

Endringer  

Det har vært en organisasjonsutvikling der flere aktører i 

kommunen har jobbet på nye måter med ny teknologi. 

Det har blitt utarbeidet tjenesteforløp og nye rutiner for 

tjenesten GPS for både tjenestekontor, trygghetsalarm-

tjeneste, hukommelsesteam og hjemmesykepleie. 

Informasjon er sendt ut til de involverte. En endring for 

Arendal kommune har også vært å nyttiggjøre seg pårørende som en viktig ressurs i 

Nøkkelord: 

Safemate m/GPS 

Pårørendeinvolvering 

Tjenesteinnovasjon 

Endring 

 

Gevinster: 

- Økt livskvalitet 

- Økt trygghet 

 



 

dette arbeidet. I denne bestillingen har pårørendeinvolvering vært en forutsetning for 

å ta i bruk Safemate m/GPS. Samlet har dette vært med på å oppnå forventede 

kvalitative gevinster.   

Gevinster  

Hukommelsestemaet har hatt oppfølgingssamtaler med fire av brukerne. 

Oppsummert opplever både bruker og pårørende stor og økt trygghet med bruk av 

trygghetsalarm med GPS. 

En har i Arendal kommune definert kostnadsnivået ved tildeling og bruk av Safemate 

med GPS. Da en foreløpig er tidlig i en prosess, der blant annet brukerene er i et 

tidlig forløp av sin sykdom, har en foreløpig ikke kunnet påvise hvilke økonomiske 

gevinster som eventuelt kan justere dette kostnadsnivået videre.  

 

 

 



 

Innholdsfortegnelse 

1.0 INTRODUKSJON 1 

1.1 Forankring og budsjett 2 

1.2 Disposisjon av planen 2 

2.0 GEVINSTKARTLEGGING 3 

2.1 Beskrivelse av teknologien 3 

2.2 Identifisering av brukere 4 

2.3 Endringer 4 

2.4 Gevinster 4 

3.0 GEVINSTPLANLEGGING 9 

3.1 Gevinstrealiseringstiltak og oppfølgingsstruktur 9 

3.2 Tildele roller og ansvar 9 

4.0 GEVINSTOPPFØLGING 11 

4.1 Måle gevinster 11 

5.0 VEIEN VIDERE 12 

5.1 Gevinstoppfølging i drift 12 

5.2 Korrigerende tiltak 12 

 

Vedlegg:  

1. Sjekkliste for bruk av GPS 
2. Informasjonsskriv Safemate m/GPS 
3. Tjenesteforløp 

  

 

 

  



1 

 

1.0 Introduksjon  
 

Arendal kommune deltar i Nasjonalt velferdsteknologi-

program via Agderprosjektet «Innføring av velferds-

teknologi Agder 2020». Målsettingen til prosjektet er at 

«trygghets- og varslingsteknologi er integrert i helse- og 

omsorgstjenesten i alle 30 kommunene innen 2020, på 

en slik måte at det gir gevinster» (ehelseagder.no). 

Gevinstene er tydelige ved bruk av velferdsteknologiske 

løsninger i kommunene, og Helsedirektoratet anbefaler 

at kommunene tar i bruk følgende løsninger: GPS, 

elektronisk medisindispenser, e-Lås, digitalt tilsyn, 

digitale pasientvarslingsanlegg, logistikkløsning for mer 

optimale kjøreruter, digitale trygghetsalarmer og 

responstjenester (helsedirektoratet.no/velferdsteknologi-

anbefalinger).  

Arendal kommune har følgende mål i forhold til 

Safemate med GPS hos hjemmeboende: 

- At pasienten kan bo hjemme lengst mulig 

- Skape trygghet for både pasient, pårørende og 

ansatte 

- Skape økt kvalitet på tjenestene, som tilbys fra 

Arendal kommune 

Denne gevinstrealiseringsplanen er utarbeidet i arbeids-

gruppen «Bestilling 1 – Safemate m/GPS» og kan være 

til hjelp for å identifisere, dokumentere og vise til 

effekter av innføring av velferdsteknologi. Den blir et av 

flere verktøy i det videre arbeidet med innføring og bruk 

av velferdsteknologi i kommunen. 

Arendal kommune har fra tidligere benyttet Safemate 

som en mobil trygghetsalarm (uten GPS-sporing 

aktivert) koblet mot responssenteret hos hjemme-

boende siden 2015.   

Per 04.11.19 er det 5 brukere med Safemate m/GPS i 

hjemmet. Basert på den demografiske utviklingen i 

Norge, er det forventet en økende etterspørsel i årene 

fremover.   

Arendal kommune:  

- Antall innbyggere: 

44 723 per 31.03.19 

- Antall innbyggere over 

65 år: 8 430 per 

01.01.2019 

 

Trygghets- og mestrings-

teknologi (for hjemme-

boende): 

- Trygghetsalarm  

- Døralarm 

- Mobil trygghetsalarm 

(Safemate) 

-  

https://www.ehelseagder.no/prosjekter/innforing-velferdsteknologi-agder/
https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi#-anbefalinger-om-velferdsteknologiske-løsninger-i-kommunene
https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi#-anbefalinger-om-velferdsteknologiske-løsninger-i-kommunene
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1.1 Forankring og budsjett 

For å sikre gevinster med innføring av velferdsteknologi er det viktig med forankring i 

ledelsen, involvering av flere deler i tjenesten, samarbeid på tvers av sektorer og vilje 

til å satse. En er også avhengig av et responssenter for mottak av eksempelvis 

trygghetsalarmer og tilhørende sensorteknologi.  

I Arendal kommune er dette forankret politisk og i kommuneledelsen. Det er etablert 

en styringsgruppe for velferdsteknologi og e-helse.  

1.2 Disposisjon av planen  

Denne gevinstrealiseringsplanen skal gjenspeile gevinstrealiseringsprosessens tre 

faser: 

 – Fase 1 Gevinstkartlegging, kap. 2.0  

– Fase 2 Gevinstplanlegging, kap. 3.0   

- Fase 3 gevinstoppfølging, kap. 4.0]  
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2.0 Gevinstkartlegging 
 

Dette kapitlet beskriver teknologien som er valgt og hvordan brukerne har blitt 

identifisert. I tillegg beskrives hvordan helse- og omsorgstjenestene skal endres ved 

hjelp av teknologi og hvilke positive effekter i form av kvalitative gevinster kommunen 

ønsker at skal oppnås gjennom implementering av Safemate m/GPS.  

Kapitlet omtaler ikke en beregning av gevinster opp mot kostnader som beskrevet i 

avgrensninger i kapittel 1.2.  

2.1 Beskrivelse av teknologien 

Safemate er en mobil trygghetsalarm med innebygd GPS-sporing og toveis tale. 

Teknologien brukes per i dag i Arendal kommune hos personer med kognitiv svikt, og 

som bor hjemme sammen med familie eller pårørende. Brukeren kan opprettholde 

sin aktivitet som tidligere og få hjelp dersom han/hun har problemer med å finne 

tilbake hjem. En kan prate direkte gjennom Safematen og en mobiltelefon. Tjenesten 

Safemate innebærer at bruker selv kan utløse alarm ved å trykke på alarmknappen 

og på den måten tilkalle hjelp ved behov. Pårørende skal i første omgang ta imot 

disse alarmene.  

Ved hjelp av Safemate Family app’en vil pårørende også ha mulighet for å spore opp 

brukeren dersom han ikke har kommet hjem til avtalt tid eller liknende. Det er en 

forutsetning at denne appen lastes ned hos valgte pårørende før oppstart av 

tjenesten GPS (Safemate). Pårørende må også laste opp et bilde av bruker på app’en, 

til bruk ved en eventuell leteaksjon.  

Responssenteret er knyttet opp til denne tjenesten, og alarmen går til Respons-

senteret dersom ikke andre pårørende tar imot alarm. Responssenteret kontakter da 

Arendal kommune v/hjemmesykepleien etter vanlig prosedyre, som deretter utfører 

tilsyn og ser om bruker er hjemme. Dersom bruker ikke er hjemme kontaktes 

Responssenteret igjen. Hendelser journalføres direkte gjennom Velferdsteknologisk 

knutepunkt (VKP) inn i fagsystemet Gerica i kommunen. 

Ved behov vil Arendal kommune, v/tekniker som siste instans, kunne gå inn i 

Safemate Family app’en/Safemate Pro-portalen og spore brukeren på forespørsel fra 

Responssenteret eller pårørende.  

Safemate Pro-portalen er kommunens administrasjonsverktøy og her angis også 

hvem som skal motta alarmer til hvilke tider og om Responssenteret skal knyttes opp.  

Det finnes flere ulike typer Safemate, men en har i Arendal kommune testet ut 

Trigger one, Trigger two, Trigger three og Watch One (= GPS klokke).    

https://www.safemate.no/safemate-family/
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Det må være mobildekning. For å kunne spore brukeren må pårørende ha en 

smarttelefon for å laste ned Safemate Family app’en. I tillegg må Safematen lades.  

For ytterligere detaljer vedrørende teknologi og bruk vises det til vedlagte 

Informasjonsskriv (se vedlegg 2). 

2.2 Identifisering av brukere 

Hukommelsesteamet i kommunen har identifisert potensielle brukere av tjenesten 

GPS. Når behovet har blitt avdekket har de gått gjennom tildelingskriterier for å se 

om brukeren er egnet for tjenesten. Sjekkliste ved bruk av GPS og kartleggings-

skjema på samtykkekompetanse med mer ligger i fagsystemet Gerica. Dette har 

bidratt til at flere har fått tjenesten i kommunen etter en grundig vurdering (se vedlegg 

1). 

Kommunen har også fått direkte henvendelser fra potensielle brukere av tjenesten 

etter en reportasje om utprøving av GPS i Arendal kommunes avis «Arendalsfolk".  

Viser også til vedlagt tjenesteforløp for detaljer rundt tildeling og kartlegging (se 

vedlegg 3).  

2.3 Endringer 

Bruk av Safemate i kommunen har ført til flere endringer som følger:  

 Ny tjeneste i kommunen 

 Nytt tjenesteforløp 

 Nye rutiner for demensrådgivere, tjenestekontor, trygghetsalarmtjeneste og 

hjemmesykepleie.  

 Behovsutløst hjelp for bruker utenfor hjemmet 

 Muliggjort sporing 

 Tatt i bruk familie/pårørende som en ressurs 

2.4 Gevinster  

I søken etter forventede gevinster av tjenesten Safemate m/GPS har det blant annet 

blitt sett til Helsedirektoratets første og andre gevinstrealiseringsrapport, der bruk av 

GPS har blitt prøvd ut i omsorgsbolig, sykehjem og hos hjemmeboende eldre i ulike 

kommuner.  

Kommuners erfaringer har vist at i tilfeller der bruker har en demens-sykdom/kognitiv 

svikt, har varslings- og lokaliseringsteknologi stor nytteverdi både for bruker, 

pårørende og ansatte i tjenesten. De kvalitative gevinstene som hyppigst blir nevnt er 

økt trygghets- og frihetsfølelse både for bruker, pårørende og ansatte. For pårørende 

og ansatte knyttes trygghet til at de vet at bruker kan lokaliseres dersom han/hun ikke 

finner veien tilbake. For flere pårørende har dette medført at de kan stå lengre i jobb. 
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De fleste brukere har også kunnet opprettholde sitt aktive liv på en trygg måte, i 

tillegg til å bli styrket både sosialt og mentalt, og har kunnet bo lenger hjemme. Dette 

oppleves som økt livskvalitet for både bruker og pårørende. Dette kan medføre at 

behov for andre tjenester utsettes og en økonomisk besparelse for kommunene. En 

annen gevinst er at tjenesten GPS avverger store leteaksjoner og kommunen får en 

besparelse i form av unngått bruk av tid og ressurser (Første gevinstrealiseringsrapport 

med anbefalinger, Andre gevinstrealiseringsrapport).  

Gjennom det SINTEF-ledede prosjektet «Trygge spor» har fem kommuner 

samarbeidet med ledende kunnskapsmiljøer nasjonalt for å frembringebringe ny 

kunnskap i pleie- og omsorgstjenesten. Det har blitt gjort en effekt studie, der målet 

har vært å studere erfaringer og effekter med bruk av GPS for personer med kognitiv 

svikt/ demens, pårørende og ansatte i pleie- og omsorgstjenesten.  

Resultatene viser blant annet at bruk av lokaliseringsteknologi bidrar til økt trygghet, 

frihet, selvstendighet og livskvalitet for personer med demens og deres pårørende, 

trygghet og sikkerhet oppleves også av personalet. Dette gjelder for både 

hjemmeboende og personer som bor på institusjon eller bofellesskap. Resultatene 

viser også at bruken av varslings- og lokaliseringsteknologi ofte er det tiltaket som er 

minst inngripende og som gir brukeren økt frihet, mobilitet og selvstendighet, og at 

tiltaket oppleves som fravær av tvang (Trygge spor). 

Arendal kommune har også sett til andre kommuner som har arbeidet med GPS, 

blant annet Oslo og Skien, og gevinstene er også tydelige her.   

Således har Arendal kommune hatt en forventning til at tjenesten vil gi gevinster, og 

har etter oppstart av tjenesten også sett tydelige gevinster ved bruk av Safemate 

m/GPS som samsvarer med rapporter som har blitt lest. En har fulgt opp 

brukere/pårørende med definerte oppfølgingsspørsmål beskrevet i kapittel 3.1.  

I tillegg til oppfølgingsspørsmål, har det også kommet frem tilleggsopplysninger i 

samtaler gjort i oppfølgingen. Det vurderes som hensiktsmessig å ha disse 

opplysningene med i denne rapporten. Opplysningene kan være med på å 

understøtte gevinster av Safemate m/GPS ytterligere. Oppsummert er dette som 

følger:   

5 av 5 brukere opplever økt trygghet, økt sikkerhet oppleves av 3 av 5 og det å kunne 

gjennomføre fysisk aktivitet med mulighet for trening og økt livskvalitet oppleves av 4 

av 5. Det å bo lengre hjemme har blitt en realitet for 4 av 5. Opplevd selvstendighet, 

mestringsfølelse og frihet oppleves av 4 av 5 brukere av tjenesten. I tillegg oppleves 

det å ha enklere kontakt med ektefelle, da telefonen ikke lengre mestres, av 1 av 5.  

Når det gjelder pårørende opplever 5 av 5 økt trygghet og 4 av 5 opplever redusert 

bekymring og belastning. I tillegg opplever 4 av 5 økt livskvalitet og frihet og 1 av 5 

opplever å ha mulighet for å kunne delta mer i arbeidslivet.  

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/gevinstrealiseringsrapporter-nasjonalt-velferdsteknologiprogram/F%C3%B8rste%20gevinstrealiseringsrapport%20%E2%80%93%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf/_/attachment/inline/c879e5ef-715a-4277-9e89-e88f81e3b862:bbe6388b148899c2855be38afc2e163ce8065740/F%C3%B8rste%20gevinstrealiseringsrapport%20%E2%80%93%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/gevinstrealiseringsrapporter-nasjonalt-velferdsteknologiprogram/F%C3%B8rste%20gevinstrealiseringsrapport%20%E2%80%93%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf/_/attachment/inline/c879e5ef-715a-4277-9e89-e88f81e3b862:bbe6388b148899c2855be38afc2e163ce8065740/F%C3%B8rste%20gevinstrealiseringsrapport%20%E2%80%93%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/gevinstrealiseringsrapporter-nasjonalt-velferdsteknologiprogram/Andre%20gevinstrealiseringsrapport%20%E2%80%93%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf/_/attachment/inline/76ae5535-037f-4387-a92f-3e5e96e477f4:4544b853573c3d2454da1b40afe4a74544940035/Andre%20gevinstrealiseringsrapport%20%E2%80%93%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf
https://www.sintef.no/globalassets/sintef-teknologi-og-samfunn/prosjektwebber/velferdsteknologi/trygge-spor-rapport_enkle-sider_lav-opplosning.pdf
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Det kan også se ut til at 3 av 5 brukere har unngått behov for mer omfattende 

tjenester som økt hjemmesykepleie, flere rullerende korttidsopphold og/eller 

dagtilbud og hverdagsrehabilitering, men dette må undersøkes nærmere.  

I tillegg har det kommet frem at 2 av 5 brukere uttrykker at de opplever å være viktige 

og til nytte ved å prøve ut Safemate m/GPS for kommunen, og opplever det som 

meningsfullt å bidra til utvikling av tjenester i samarbeid med Arendal kommune.   

 

Økt kvalitet 

Følgende gevinster baserer seg på oppfølgingsspørsmål til bruker/pårørende (se 

kapittel 3.1).  Etter en endringsprosess i kommunen, der en jobber annerledes med 

ny teknologi og etter oppfølging av bruker og pårørende med Safemate m/GPS har 

en funnet følgende som de viktigste gevinstene knyttet til økt kvalitet:   

- Økt livskvalitet og trygghet for brukeren selv. Brukeren kan fortsette sin 

daglige aktivitet uten å være redd for å ikke finne tilbake hjem.   

- Økt trygghet og sikkerhet for pårørende tilknyttet brukeren.  

En uttalelse fra en pårørende som understøtter dette er som følger: «Jeg er så glad 

for at han har GPS’en for da kan jeg gå trygt på butikken».  

Innføring av GPS for hjemmeboende vil generelt gi en økt kvalitet for både brukere 

og pårørende, som videre vil gi en økt kvalitet på tjenestene som tilbys fra Arendal 

kommune.  

Disse gevinstene skapes ved at Safemate m/GPS tildeles brukere etter at kartlegging 

har blitt gjort. En forutsetning er at også hukommelsesteam, tjenestekontor, 

trygghetsalarmtjenesten, hjemmesykepleien jobber annerledes og at gevinster blir 

fulgt opp. Trolig kan brukere og pårørende da kjenne økt trygghet enn om han/hun 

ikke hadde fått Safemate m/GPS. Gevinstene har Arendal kommune funnet gjennom 

oppfølgingsspørsmål.   

Safemate vil kunne skape en trygghet for pårørende og brukeren selv da muligheten 

for å tilkalle hjelp alltid er tilstede uansett hvor brukeren måtte befinne seg hen. 

Pårørende har også mulighet for å spore opp brukeren dersom han/hun ikke har 

kommet hjem til avtalt tid og sted og muligheten for å opprettholde sitt liv som normalt 

så lenge som mulig der flere involverte føler trygghet for dette er dermed til stede.   

Ikke-vurderte gevinster 

- Unngåtte kostnader og spart tid: I perioden fra oppstart av tjenesten GPS i 

Arendal kommune har en kun hatt et lite utvalg brukere som i tillegg har vært i 

en tidlig fase av sin sykdom. De har også hatt begrensede tjenester i 

kommunen. For å sikre troverdige tall i henhold til potensielle økonomiske 
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gevinster har man behov for en lengere oppfølgingstid for å predikere 

gevinster, som utsatt behov for hjemmetjenester og/eller institusjonsplass. 

Dette har ikke vært mulig for Arendal kommune i denne perioden. Dette vil 

trolig kunne undersøkes nærmere senere i et sykdomsforløp der en «normalt» 

ville fått innvilget tjenester fra kommunen. En har derfor i denne bestillingen 

sett at det har vært nødvendig å avgrense gevinstplanen til kun å gjelde 

kvalitative gevinster som omhandler økt kvalitet på tjenesten gitt fra Arendal 

kommune. Imidlertid har det likevel fremkommet informasjon underveis om at 

3 av 5 trolig har utsatt behovet for institusjonsplass. 

- Omdømme: Kommunen kan få et økt/positivt omdømme og andre kommuner 

kan se til den jobben som gjøres her. Det kan være mer attraktivt å jobbe i en 

kommune som tar i bruk ny teknologi. Dette er vanskelig å tallfeste på grunn 

av manglende tallgrunnlag og en har enda ikke gjort en undersøkelse på 

dette. 

- Økt kvalitet og trygghet for helsepersonell: Bruk av Safemate m/GPS kan trolig 

også føre til en økt trygghet for helsepersonell. Blant 5 brukere av tjenesten 

Safemate m/GPS har nå 1 bruker hjemmesykepleie og 2 brukere har 

dagopphold. Dette er vanskelig å tallfeste på grunn av manglende tallgrunnlag 

og en har enda ikke gjort en undersøkelse på dette.   

Kostnader 

Arendal kommune har investeringskostnader og løpende driftskostnader som følger:  

Investeringer: 5 stk Safemate m/GPS per 
måned:  

- Kjøp av Safemate enhetene = 2420,- Kr 12 100 

- Montering = Ca 1 time (programmering, 
montering, testing, kjøring). Estimert til 
ca 1000,- 

Kr 5 000 

Løpende driftskostnader:  
- 195,- per måned Kr 975 

- Responssenteret per bruker per måned = 
79,-  

Kr 395 

- Responssenteret per innbygger per år = 3,- 
Arendal betaler 135 000,- per år for 
responssenterløsningen 

- Per Safemate har vi beregnet at vi belaster 
16,60 per Safemate per måned 

Kr 83 

- Teknisk responssenterløsning til Telenor 
per bruker per måned = 25 

- Arendal betaler 210 000,- per år for 
responssenterløsningen. 

Kr 125 

- Vedlikehold = 0,- (Opplever lite feil og 
vedlikehold etter utlevering) 

- Innebygd batteri. Hele enheten må byttes 
ved dårlig batterikapasitet + kjøring 

Kr 0,- 
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- Overvåkning = 1000,- Bruker i snitt 1 time 
per dag for å sjekke alle alarmene i CMP 
(p.t. 700). 1,42 kroner per bruker. 

- Arendal bruker ca 300 000,- (grovt 
estimat) per år for overvåking.  

Kr 7,1 

- Demensrådgivere (1 -2 ansatte) 
o Kartlegge pasienten + kjøring 
o Oppfølging - telefon/kjøring 
o Evaluering + kjøring 

 

Det er trolig en kostnad på dette, 
men dette har enda ikke blitt 
estimert 

Potensielle kostnader:  
- Sporing der kommunen aktivt deltar 

o Tekniker 
o Tjenestekontor 
o Hjemmesykepleie 
o Kontakte Politi, Røde Kors ol.  

Det er trolig en kostnad på dette, 
men dette har enda ikke blitt 
estimert 

Tabell 1: Safemate m/GPS – investeringer og løpende driftskostnader for kommunen.  
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3.0 Gevinstplanlegging 
 

Kapitlet inneholder plan/tiltak for realisering av gevinstene fra trygghets- og 

varslingsteknologi i Arendal kommune. Kapitlet beskriver de viktigste tiltakene for å 

realisere gevinstene samt roller og ansvar for gevinstrealiseringsarbeidet.  

3.1 Gevinstrealiseringstiltak og oppfølgingsstruktur 

For å følge opp gevinster i Arendal kommune har en på 5 brukere med tjenesten 

GPS jobbet med følgende. For å måle kvaliteten på tjenesten GPS, har man 

utarbeidet oppfølgingsspørsmål i forbindelse med evalueringsmøter med bruker og 

pårørende. Dette for å identifisere hvorvidt de er fornøyd med tjenesten eller ikke, i 

tillegg til følt trygghet. Demensrådgivere har fulgt opp brukere og pårørende 

underveis med ulike spørsmål. Dette har blitt journalført i Gerica.  

Spørsmålene er som følger:  

Spørsmål til bruker 

1. Føler du deg tryggere etter at du har fått Safemate m/GPS? 
a. Tryggere 
b. Nøytral 
c. Mindre trygg 
d. Vet ikke 

 
2. Er du fornøyd totalt sett med tjenesten Safemate m/GPS? 

a. Fornøyd 
b. Nøytral 
c. Misfornøyd 
d. Vet ikke 

 

Spørsmål til pårørende 

1. Føler du deg tryggere etter at bruker har fått Safemate m/GPS? 
a. Tryggere  
b. Nøytral 
c. Mindre trygg 
d. Vet ikke 

3.2 Tildele roller og ansvar  

Ved å utarbeide et tjenesteforløp med tilhørende arbeidslister har man identifisert 

roller og ansvarsfordeling når det gjelder Safemate m/GPS. For gevinstoppfølging er 

det arbeidsgruppen for bestilling 1 som per dags dato har dette ansvaret. 
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Demensrådgivere i kommunen har ansvar for oppfølgingsspørsmål om hvor fornøyd 

brukere/pårørende er eller ikke.  
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4.0 Gevinstoppfølging 
 

Dette kapitlet inneholder en vurdering av hvorvidt man har oppnådd forventede 

gevinster av tjenesten Safemate m/GPS for hjemmeboende i forhold til kvalitet. Man 

har brukt spørreundersøkelse i oppfølging av disse gevinstene.  

4.1 Måle gevinster 

Man har i Arendal kommune gjort en vurdering av gevinster knyttet til økt kvalitet. 

Gevinst 1 – Trygghet og økt livskvalitet for brukeren selv  

Totalt har man fått svar fra alle man har forespurt, 4 brukere av tjenesten Safemate 

m/GPS. Spørsmålene ble stilt noen uker etter oppstartdato av tjenesten. 2 stk svarte 

at de følte seg tryggere etter at de hadde fått tjenesten Safemate m/GPS og 2 stk 

svarte nøytralt, men her så den ene ikke helt funksjonen/hadde ikke innsikt og den 

andre følte seg heller ikke utrygg uten Safemate enda.    

På spørsmål om de var fornøyd totalt sett med tjenesten svarte alle 4 forespurte at 

de er fornøyd.  

Totalt sett er brukerne fornøyd med tjenesten Safemate m/GPS.  

Gevinst 2 - Økt trygghet og sikkerhet for pårørende tilknyttet brukeren  

Demensrådgivere har vært i dialog med aktuelle pårørende, registrert i Safemate 

Family App. Det har blitt benyttet samme oppfølgingsskjema som ved døralarm, 

tilpasset Safemate, se kapittel 3.1.   

3 pårørende svarte at de følte seg tryggere etter at brukeren hadde fått tjenesten 

Safemate m/GPS og 1 pårørende svarte nøytralt.  

Totalt sett føler pårørende seg tryggere med tjenesten Safemate m/GPS.  

Ikke-dokumenterte gevinster 

Trygghet/økt kvalitet for helsepersonell, spart tid og unngåtte kostnader samt positivt 

omdømme er ikke dokumentert.  
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5.0 Veien videre 
 

I dette kapitlet ser man nærmere på videre gevinstoppfølging i drift i Arendal 

kommune og eventuelle korrigerende tiltak.  

5.1 Gevinstoppfølging i drift 

Demensrådgivere i Arendal kommune vil fortsette oppfølgingen av brukere og 

pårørende med utarbeidede spørsmål beskrevet i kapittel 3.1. For oppfølging av 

gevinster som spart tid og unngåtte kostnader er dette først aktuelt når tjenesten har 

vært i bruk i lengere tid. Det er trolig arbeidsgruppen i samarbeid med aktuell 

saksbehandler, demensrådgiver og hjemmesykepleie, som vurderer om tjenesten 

GPS kan være med å unngå/utsette tjenester og opphold på institusjon i kommunen i 

tillegg til spart tid.  

5.2 Korrigerende tiltak 

En ønsker å se på muligheter om for eksempel de ulike dagsentrene også kan være 

med i rekrutteringsprosessen, og om personer som bor alene i hjemmet også skal 

kunne få tjenesten. Dette vil kreve nye rutiner for både dagsenter og hjemme-

sykepleie, i tillegg til trolig økt bruk av hjemmesykepleien i forhold til lading av utstyr, 

passe på at GPS er med på tur, i tillegg til oppfølging. En viktig faktor her er også at 

en gir god informasjon og opplæring.  

Per i dag er det tekniker i Arendal kommune som sporer på forespørsel som siste 

instans. Her bør det ses på eventuelle andre løsninger, da dette foreløpig er en 

midlertidig løsning som trolig er for sårbar dersom tjenesten eskalerer.  

At Responssenteret får mulighet til sporing av brukere med GPS kan trolig forenkle 

organisering i kommunen og muliggjøre ytterligere bruk av tjenesten.  
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Vedlegg 1 

 

SJEKKLISTE VED BRUK AV GPS 

 

1. VURDERING AV PASIENTENS VANER, RUTINER OG BEHOV 

a. VANDREMØNSTER 

 Fast(e) rute(r): 

 Motivert av fysisk aktivitet: 

 Motivert av uro/agitasjon: 

b. ORIENTERINGSEVNE 

 Kjenner seg igjen i omgivelsene: 

 

2. RISIKOVURDERING 

a. Trafikkforståelse: 

b. Falltendens/Svimmelhet/balanse: 

c. Forståelse av terreng: 

d. Grad av kognitiv svikt (uro/angst/forvirring): 

 

3. SAMTYKKEVURDERING 

a. Utført av ansvarlig helsepersonell/ evt.fastlege:  

b. Utført dato: 

c. Motsetter seg bruk av GPS? 

 

4. SAMARBEID MED PÅRØRENDE 

a. Pårørende deltatt i samtale dato: 

b. Innhentet informasjon om hva pasienten hadde ønsket (om ikke 

samtykkekompetent): 

 

5. RUTINER FOR GPS-SPORING 

a. KONKRETISERES FOR HVER ENKELT BRUKER: 

 Når skal det gjøres søk på brukers GPS – enhet: 

 Hvem/hvordan utføres henting: 

 Avtale med pårørende hvem som er prioritert alarmmottaker: 

Pårørende 1: 

Pårørende 2: 

Pårørende 3: 
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Vedlegg 2 

Informasjonsskriv Safemate GPS 

Arendal kommune  

Arendal kommune har økende fokus på å ta i bruk trygghetsskapende teknologi. Hensikten 

med å ta i bruk Safemate og app`n «Safemate» Family er at du og dine pårørende føler økt 

trygghet, samtidig som du lengre kan opprettholde dine aktiviteter som kan innebære tur ut i 

nærområdet.  

 

Safemate er en trygghetsalarm med GPS, sporing og toveis tale. Dere kan prate 

direkte gjennom safematen og en mobiltelefon.  

Det må være mobildekning med 3G og man må ha smart telefon for at safematen 

skal virke som toveistale og med family app`n.  

Dersom du har behov for hjelp trykker du på alarmknappen. Når du trykker på 

knappen går varselet i første omgang til de du har oppgitt som dine 

varselsmottakere/ pårørende. Den første som svarer settes i samtale med deg.  

Hvis du er ute på tur og har vært borte lenger en vanlig/ planlagt, kan 

varselmottakerne/ pårørende benytte Safemate Family app`n for å se på kartet hvor 

du befinner deg, samt ringe deg opp. Når pårørende ringer deg opp trenger du ikke 

trykke på noen knapp for å svare, den kobles opp direkte og du hører stemmen til 

dine pårørende. Dette kan trygge pårørende å høre at du er ok, evt se at du er like i 

nærheten av ditt hjem, eventuelt kan din pårørende møte deg på veien.  

Hvis det oppstår tilfeller der du trykker på knappen og dine pårørende ikke kan svare, 

går varselet videre til Kommunalt responssenter. Dette responssenteret er bemannet 

av helsepersonell hele døgnet, hele året.  

Forutsetninger for at bruker kan få tildelt Safemate GPS: 

- Man må ha en pårørende eller annen person heretter kalt «kontaktperson» som bor i 

samme bopel, som kan påse at brukeren har med seg enheten når han/hun går ut 

- Kontaktperson må påse at enheten er ladet og klar til bruk ved behov 

- Kontaktpersonen står som varslemottaker hvis brukeren trykker på alarmknappen 

- Kontaktperson må ha en smarttelefon og laste ned Safemate Family app (lastes ned fra 

Google Play eller App Store) I app ‘en må kontaktperson laste opp et bilde av 

brukeren det gjelder 

- Arendal Kommune vil i samarbeid med kontaktperson vurdere om brukeren bor i et 

område med tilfredsstillende mobildekning 
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- Hvis bruker ikke kommer tilbake til avtalt tid og ikke svarer på anrop på enheten, skal 

kontaktperson søke etter posisjonen i Safemate Family app ‘n. Hvis det er behov for å 

lete etter bruker skal kontaktperson så langt det lar seg gjøre forsøke selv å lokalisere 

brukeren. Hvis det ikke er mulig, kontaktes trygghetsalarmtjenesten som kan spore 

brukeren og eventuelt bistå i leteaksjon. Etter vurdering skal man kontakte politiet   

- Kommunen vil kun sjekke posisjonering når det er meldt inn behov for dette, ved at 

bruker er savnet. Ellers har ikke kommunen planlagte tiltak som går på sporing  

 

Slik virker din Safemate 

For å utløse alarm: 

 Trykk 1 sekund på gul knapp på alarmen 

 Telefonen ringer hos mottaker 

 Alarm fortsetter å ringe helt til noen bekrefter at de har mottatt alarmen 

 Det opprettes toveis kommunikasjon 

 Mottaker av alarmen kan nå åpne å se hvor du befinner deg 

 Fungerer best med GPS signal utendørs, men kan brukes som alarm inne da en får opp 

toveis kommunikasjon 

For å kontakte deg og eventuelt spore deg opp uten at du trykker på alarmen. 

 Kontaktperson kan trykke på telefonkanppen og bekrefter oppring. 

 Kontaktperson kan spore/ tracke via Family app`n hvis du ikke klarer å gjøre rede for 

hvor du befinner deg 

 Kart med din posisjon kommer opp 

Hva betyr de ulike lyssignalene? 

 Gult lys indikerer at alarmen er sendt, men ikke bekreftet av mottatt av våre servere 

 Rødt lys indikerer at alarmen er bekreftet til minimum en av mottakerne 

AV/PÅ knappen: 

 Grønn blinking- god batterispenning 

 Gul blinking- middels god batterispenning 

 Rød blinking- Safemate må lades snarest  

Lading:  

Safematen må i utgangspunktet lades hver dag, men varierer noe ut i fra modell.  

Ved lavt batteri vil det bli sendt ut sms.  

Lad opp enheten med medfølgende ladekabel. Ved lading lyser AV/PÅ knappen 

konstant rød. Når enheten er fulladet vil AV/PÅ lyse konstant grønn. 

Det ligger detaljert brukerveiledning på safemate.no.  
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Mer info:www.safemate.no 

Ulike typer Safemat GPS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.safemate.no/
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 Watch one 

Brosjyre Safemate Family App 
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Vedlegg 3 

 

 


