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#SOVA21 
Trygghetsteknologi Agder 

Onsdag 03.03.21 

• NVP Sluttrapport og pilotering driftsorganisering (v/ Silje S. Stray)

• Pilotering med varsling til responssenteret for hendelsesbasert kameratilsyn (v/ Tanja Fredensborg, Atle 

W. Arntsen og Renate N. Olstad)

• Status delprosjekt Tekniske alarmer (v/ Thomas Dokmo)
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NVP Sluttrapport og pilotering driftsorganisering
– 10 minutter

(v/ Silje S. Stray)
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NVP Sluttrapport

• MAL utarbeidet av det nasjonale velferdsteknologi programmet

• Utarbeidet gjennom høsten 2020 – med innhold fra prosjektet 

Innføring velferdsteknologi Agder

• Godkjent av RKG 21.01.21

• Innhold oppdateres innen utgangen av 2021 og vil følge med som en del av kravene for rapportering i tilskuddsregelverket for 2021 
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Hva er implementert?

5616 digitale trygghetsalarmer i drift i Agder

• 13 kommuner har full responssenterløsning 

• ca. 4980 alarmer besvarer av responssenteret

• 3 kommuner har tekniske ruting

• 270 alarmer rutes via responssenteret til 

kommunen og besvares der

• 2 kommune har valgt back-up løsning

Varslingsanlegg på institusjon:

• 31 anlegg er i drift i Agder (i 16 kommuner) pr. 14.01.21

• Ytterligere 2 anlegg i sluttfasen av prosjektering og 

montering

• Fremdriftsplan hos leverandør tilsier 43 anlegg 

ferdigstilt tidlig høst 2021

Teknologi Ant. Kommuner 

drift

Sum omfang 

teknologi

E lås 7 772

Døralarm 12 118

Bevegelsessensor 7 21

Fallalarm 4 20

Røykvarsler 2 125

GPS 12 126

Sengesensor 7 22

Medisindispenser 8 53

Kamera lokalt i 

kommune

12* 
(* også på institusjon)

37

Kamera besvart av 

RS

2 5

Summert tilleggsteknologi Agder.
Basert på kommunenes rapportering, kun veiledende tall

NVP Sluttrapport



RAPPORT PERIODE UNNGÅTTE KOSTNADER 

(Kr.)

SPART TID (timer) KOMMENTARER

Rapport 1

Oppsummerte gevinster fra rapportering 1 

(Des. (2019) – Feb. (2020)).

Kr 158 131,- 335 timer 19 kommuner leverte rapport

Rapport 2

Oppsummerte gevinster fra rapportering 2 

(mars – mai).

Kr 451 775,- 818 timer 14 kommuner leverte rapport

Rapport 3

Gevinster fra rapportering 3 (juni – aug.)

Kr 863 630,- 1 255 timer 18 kommuner leverte rapport

Rapport 4

Gevinster fra rapportering 4 (sept. –nov.)

Kr 5 137 012,- 6 782 timer 17 kommuner leverte rapport

Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP) har utarbeidet rapporteringsmal i Spredningsprosjektet. 

Kommunenes rapporter har blitt importert i Innføring prosjektets rapport og deretter sendt til NVP.

Malen har vært benyttet i 2020 og samme mal videreføres med samme rapporteringshyppighet i 2021. 

Statusrapportering fra Agder kommuner i 2020

NVP Sluttrapport

Gevinster



Kvaliteten på 

tjenesten har økt 

pga. bedre 

trygghetsalarmer

Brukertilfredshet, trygghet. 

Dokumentert bedre 

tjenester

Trygghetsalarm og sensorer gir 

økt trygghet slik at brukere kan 

bo i eget hjem.

Bruk av 

innendørs 

sporing og  

medisindispenser 

har gitt brukerne 

større frihet

Responssenteret/digitale 

trygghetsalarmer: brukere 

med akutt behov får rett 

hjelp raskere

• Kortere responstid

Bevegelsessensoren 

gir mindre 

forstyrrelser til 

pasienter på natten

Flere brukere og 

pårørende føler økt 

trygghet ved bruk av 

døralarm

Pasientvarslings-

anlegg:

Gir mulighet, 

spesielt på natt !

Økt trygghet og 

pasientsikkerhet

Utdrag av kvalitative gevinster i 2020

Egenmestring 

og livskvalitet

Økt brukermedvirkning

Hentet fra statusrapporter fra kommuner i Agder 2020

NVP Sluttrapport
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Hvordan har prosjektet bistått kommunene 2017-2020?

a) Anbefalt organisering i kommunen 

• Arbeidsgruppe i hver kommune

• Fra 2020 helhetlig tjenestemodell

b) Agdersamlinger 

• Har vært arrangert hvert halvår

c) Oppstartsmøter

• Til sammen over 110 gjennomførte møter

d) Prosessveiledning 

• Webinarer og digitale møter

• Regionale samlinger

e) Formidle erfaringer på tvers av kommunene

• Webinar

• Dokument deling ++

• Nettside

f) Felles avtaleforvaltning

https://www.ehelseagder.no/

NVP Sluttrapport

https://www.ehelseagder.no/
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Driftsorganisering

Linja

Forankring

Linja Styring

Prosjekthevendelse

Koordinering

E-helse Agder 2030

RKG e-helse

Trygghets-

teknologi

Digital hjemme-

oppfølging

Akson 

Agder

Felles regional 

styringsgruppe

Nasjonale

e-helseløsninger

RKG e-helse sekr /Programledelse

Innovasjons

-partnerskap 

Agder

Prosjektstyring

25 Agder-

kommuner

Interkommunalt 

samarbeid Agder

Samarbeidsutvalg
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Driftsorganisering

Linja

Forankring

Linja Styring

Prosjekthevendelse

Koordinering

2021 Pilotere driftsorganisering

RKG e-helse

Digital hjemme-

oppfølging

Akson 

Agder

Felles regional 

styringsgruppe

Nasjonale

e-helseløsninger

RKG e-helse sekr /Programledelse

Innovasjons

-partnerskap 

Agder

Prosjektstyring

25 Agder-

kommuner

Trygghetsteknologi

Vertskommune-

ressurs Agder

Interkommunalt 

samarbeid Agder

Samarbeidsutvalg

Delprosjekt 

Tekniske 

alarmer
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Innhold pilotering av driftsorganisering 2021

• Finansering

• Overgang til mer varig driftsorganisering

• Samarbeidsutvalg: 

• Mandat 

• Sammensetning

• AU Samarbeidsutvalg:

• Mandat

• Sammensetning

• Regional kontaktperson/prosjektleder (Tidligere Marit Svindland, nå Silje Skeie Stray)

• Møter med leverandør Tellu, på vegne av Agder

Erstatter styringsgruppen
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Pilotering med varsling til responssenteret for 
hendelsesbasert kameratilsyn - 10 minutter

(v/ Tanja Fredensborg, Atle W. Arntsen og Renate N. Olstad)



Presentasjon av kommunalt 
responssenter i Kristiansand og 
pilotering hendelsesbasert 
kameratilsyn

03.03.2021



Bakgrunn for Responssenteret

• Nasjonale anbefalinger om å opprette slike sentre fra 2016

• Startet i 2017 med 2 kommuner

• Alle ansatte har helsefaglig bakgrunn, alltid en sykepleier
tilgjengelig. God erfaring fra hjemmetjenesten og
spes.helsetjenesten

• Følger nasjonale anbefalinger

• Status Mars 2021:

 Ca 16 000 trygghetsalarmbrukere fordelt på 34 kommuner

 Bemanningsplan: 4 dag, 4 kveld, 3 natt

 Tar i mot 30-35 000 alarmer pr måned



Arbeidsprosess

• Jobber etter en svarprosedyre (utvikles 
og endres underveis)

• Målet er å hjelpe alle på likest mulig 
måte, uavhengig av om de bor i 
Kristiansand eller Bodø

• Kommunen og bruker velger om det er 
hjemmetjenesten eller pårørende som 
skal rykke ut på oppdrag

• Responssenteret får også henvendelser 
som hører hjemme hos nødetatene

• Kan være lettere å bruke alarmen i en 
akuttsituasjon enn å ringe i tlf



Skjermbilde operatør

Skjermbilde fra kamera



Erfaring fra hendelsesbasert kamera tilsyn

• En tjeneste som er integrert i plattformen

• Oppstart 5/2- 6 ukers pilot

• Pr. 24/2 har vi mottatt 47 varsler: 14 av disse er reelle, resten test

• Har testet hovedsakelig på natt, men også dag og kveld

• Oppleves bra og effektivt for operatørene, får fort oversikt

• Positivt med Neat som "hub". Da kan hjspl skru av og på ved behov

• Planlegger med ytterligere 2 tjenestemottaker som en del av pilot



Digitale tilsyn 
Et eksempel på optimalt samarbeid og optimale løsninger ved bruk 

av inngripende teknologi



Digitalt tilsyn

Planlegging

I hvilke rom

Hvilken type tilsyn

Pasienten i sentrum – hva er behovet?

Kartlegging

Når skal kamera være i bruk

Hvem skal ha tilgang

Hvem skal være samarbeidsparter

Tilrettelegging 

Anonymisering av bilde er mulig

Ivareta bruker

Utføring 

Test periode

Skarp drift

Ulike typer tilsyn

Planlagte 

hendelsesbaserte 

Tanja Fredensborg & Atle Arntsen

Kamera
kameratyper med HD-kvalitet, 
fra Axis, også gode bilder i mørkt 
rom

Bevegelsessensor  i kamera
Varsel ved hendelser i bilde



Tanja Fredensborg & Atle Arntsen



Resultater hendelsesbaserte tilsyn

• Mindre komplikasjoner enn fryktet
• Optimal i bruk 

– Men med mulighet for enda mer utbedring
• Enkelt brukersnitt for ansatte

– Intuitiv i bruk men krever god opplæring til få dedikerte
• Stor interesse

– Ansatte opplever at det gir gevinster for kvaliteten på tjenesten de 
tilbyr

• Livskvalitet for bruker
– Søvn / hvile / mer opplagt på dagtid

• Trygghet - pasientsikkerhet 
– For alle involverte

• Enkelt å definere soner/bokser for alarmering

Tanja Fredensborg & Atle Arntsen



FAQ

• Sikkerheten?

• Hacking?

• Overvåking?

• Tidsperiode kamera er på?

• Hvilke sensorer kan brukes?

• Hvem kan se meg?

• Logg 

Tanja Fredensborg & Atle Arntsen



• Takk for oppmerksomheten!

• Ved spørsmål – kontakt :

– atle.arntsen@grimstad.kommune.no

– tanja.fredensborg@grimstad.kommune.no

Tanja Fredensborg & Atle Arntsen

mailto:atle.arntsen@grimstad.kommune.no
mailto:tanja.fredensborg@grimstad.kommune.no
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Status delprosjekt Tekniske alarmer - 10 minutter

(v/ Thomas Dokmo)
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Tekniske alarmer - prosjektgruppe

Navn: Kommune: Epost:

Thomas Dokmo – Delprosjektleder

Maahr Ludvig Eikeland

Kristiansand

Kristiansand

Thomas.Dokmo@kristiansand.kommune.no

maahr@kristiansand.kommune.no

Jan Øyvind Evensen

Asbjørn Svensen

Arendal

Arendal 

Jan.oyvind.evensen@arendal.kommune.no

asv@arendal.kommune.no

Tore Gryting Andersen Tvedestrand tore.gryting.andersen@tvedestrand.kommune.no

Atle W. Arntsen Grimstad Atle.Werner.Arntsen@grimstad.kommune.no

May-Lene L. Uberg (midlertidig tom. 1. april)

Jørgen Bakke Pedersen (starter 1. april)

Vennesla

Vennesla

May-Lene.Lunde.Uberg@vennesla.kommune.no

Geir Odmar Heldal Lillesand GeirOdmar.Heldal@lillesand.kommune.no

Bjørnar Stenberg Lyngdal Bjornar.Stenberg@lyngdal.kommune.no

Deltakere: NYE, GAMLE

mailto:Thomas.Dokmo@kristiansand.kommune.no
mailto:maahr@kristiansand.kommune.no
mailto:Jan.oyvind.evensen@arendal.kommune.no
mailto:asv@arendal.kommune.no
mailto:tore.gryting.andersen@tvedestrand.kommune.no
mailto:Atle.Werner.Arntsen@grimstad.kommune.no
mailto:May-Lene.Lunde.Uberg@vennesla.kommune.no
mailto:GeirOdmar.Heldal@lillesand.kommune.no
mailto:Bjornar.Stenberg@lyngdal.kommune.no
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Tekniske alarmer

• Overordnet fremdriftsplan, med utgangspunkt i søknad til 

Fylkesmannen nov. 2020 

Hovedpunkter i videre fremdrift:

• Varslingsorganisasjon – hvem, hva, hvor?

• Responssenter

• Hvordan skal dette løses det teknisk?

• Behov for dialog med leverandør

- CMP Premium

- Utvidet Support

• Forankre avgrensinger 
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Tekniske alarmer – kritisk utstyr

• Døralarmer

• Senge-sensorer

• Fall-sensorer

• Kameratilsyn

• Tapt brukeranrop

Def.: Tilleggssensorer som erstatter planlagt tilsyn
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Tekniske alarmer - pilotering

• Forutsetning:

- Tilganger i CMP til å «filtrere» brukere med «kritisk utstyr»

• Deltakere i pilot:

- Tvedestrand

- Grimstad

- Lyngdal

- Kristiansand


