
Presentasjon fra Åseral Kommune ved avslutningsseminaret for 
Velferdsteknologi Agder 2020



Bygda vår

- Åseral er ei lita bygd med 931 innbyggere
- Fortsatt egen kommune
- 447 eneboliger og 2148 hytter – Norges sørligste fjellbygd med 3 alpinsentre
- I påske, vinterferie ol. er innbyggertallet 10 ganger større
- Stor avstand mellom innbyggerne, gir også stor avstand mellom brukere.



- Vært en del av samarbeidet for Velferdsteknologi i Agder siden 
starten

- Bestemt i kommunen at Velferdsteknologi skulle være et 
satsningsområde

- Velferdsteknologi var tidligere underlagt enhetsleder, men 
overført ansvar til meg for noen år tilbake

- Tidligere leder vil fremheve at det var et svært godt samarbeid 
når det var Lindesnesregionen

- Vi er fornøyde med teknologien vi bruker: 
pasientvarslingsanlegg, trygghetsalarmer og bevegelsessensorer

- Suksesskriteriet for oss har vært at vi er små og det er 
oversiktlige forhold

Erfaringer med å være en del av  Agder samarbeidet



Arbeid i prosjektperioden

- Var en gruppe på 6 i kommunen ved oppstarten.

- Nå er vi 2 som jobber med dette mest, rådfører oss med den gamle gruppa ved behov

- Mange av oss har flere roller, og derfor må tid deles til ulike oppgaver

- Vil fortsatt delta aktivt videre, men håper det ikke blir så mange store skriveprosjekter 
fremover, slik som   de innleveringene vi har hatt til Nasjonalt Velferdsteknologiprogram

- Søkt bistand ved behov hos Telenor og Elcom Sør, da vi ikke har teknisk forankring i 
kommunene. Blitt selvlærte på mye



Ønsker og behov

- Ønsker elektroniske låser som kan fungere på telefonene. 
- Et system som kan gå på pasientvarsling, dørlåser, 

passeringsalarmer ol.- slik at brukerne ikke trenger mange 
brikker

- Bedre dekning i bygda og i nybygget. 
- Har fortsatt mange områder uten dekning



Gevinster ved pasientvarslingsanlegg

- Det digitale varslingsanlegget har fungert ok

- Liten kommune der gevinstene ikke er økonomisk

- Gevinst ansatte- mindre lyd, roligere, ser hvor andre ansatte er, 
mindre gåing

- Gevinst brukere – roligere i avdelingen og på de enkeltes rom

- Gevinst pårørende – opplever roligere stemning ved besøk



Tusen takk for meg !

Åseral kommune v/ Renee C. Stanes


