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Temaer 

• Responder app  

• Utlysing av alarmoppdrag i LMP  

• To-faktor autentisering, UMO-plattform  

• Digitalt tilsyn  

• Tryggi  

• Brukertips 

• Brukerveiledninger 

• Nye leverandører  

• Skype-kurs/opplæring 

 



Responder App 

• Digitaliserer samhandling responssenter og utrykning 
 

• Utrykningspersonalet mottar oppdrag på smart-telefon 
 Enkel og oppdatert tilgang til brukerdata og alarmdetaljer 
 

• Responssenteret får oppdatert informasjon  
 Alarm er mottatt  

 Personalet er på plass  

 Oppdrag utført  

 Supplerende informasjon kan legges inn fra utrykningspersonalet  
 

• Forenkler oppfølging/statistikk på tjenestenivå  
 Eks. utrykningstid 

https://manula.s3.amazonaws.com/user/3194/img/notification-carer-requests.png
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Videresending av filtrerte alarmer til pasientjournal 

Utlyste oppdrag i LMP 



Tryggi versjon 2.0 

• Medisineringsstøtte, varsling til pårørende 
 Piloteres med Dosecan medisinpåminner 

 

• Besøkslogg  
 Basert på Phoniro e-lås integrasjon 

• Aktivitetskalender 

 

 



Plan for innføring av to-faktor autentisering 
- UMO Responsplattform, ProAlert 

• UMO vil integreres med to-faktor autentisering fra DUO Security 

• Innebærer bruk av enten  

– DUO Mobile App på smarttelefon 

– Eller en token-generator (U2F standarden) 

• Innføring vil gjelde alle kommuner/brukere som benytter UMO 

 
 

• Varsling til  alle kommuner om tentativ oppstarts-dato 

– Inkl. nødvendige forberedende tiltak/anskaffelser i kommunene 

• Tilbakemeldingsfrist for kommuner 

• Etablering av DUO Security på UMO Responssenterplattform 

 



Digitalt Tilsyn 

Nytt standardkamera med nye muligheter 

 - Sikkerhets-mekanismene er flyttet ut til kamera 

 -  

 - 

 -  

 - IR belysning for filming i totalt mørke 

 -  

 -  

 - Legge til kamera til klient i ProAlert 
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Legg til kamera til klient direkte i ProAlert (uke 23) 

11 

 



Jobber med ulike anonymiseringsteknologier 
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Kamera 
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Brukertips 

Sjekk alltid at man har tastet inn riktig enhetskode med riktig format i CMP og i ProAlert  
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Brukertips 
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Brukertips 

Sortering for å luke ut eventuelle tastefeil via CMP 
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Brukertips 

Sortering for å luke ut eventuelle tastefeil via enhetsfilter i AlarmPost  
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Brukertips 

• Er en eller flere parameterne feil i ProAlert eller i CMP, vil alarmmeldingen komme 

feil inn på responssenteret. 

 
- «Grå enhet», taleoppkoblingsknappen er grå i AlarmPost og man får ikke oppretet to-veis tale 

- 191 Mobilalarm, alarmmeldingen kommer fra med to-veise tale, men uten sensorinformasjon 

- Splittet alarmmelding «grå enhet» og 191 Mobilalarm 

- Tom alarmmelding, alarm med og uten to-veis tale uten informasjon om klient eller ressurser 

- NOVO trygghetsalarmen må være ferdig programmert før man utløser en alarmmelding 
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Brukertips 

• Bruk flere ekstrabånd på sengssensoren om brukeren som sover urolig 
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Brukertips 

• Ved manglende eller dårlig mobildekning 

 - Kontroller plassering av NOVO apparatet i forhold til basestasjon 

 - Benytt ekstern GSM-antenne 

 - Telenor Ucom i Kristiansand kan bistå med montering retningsstyrt antenne 

 - NOVO kan tilkobles bredbånd 
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Brukerveiledninger 

• Flere norske brukerveiledninger 

 - NOVO tilbehør 

 - ProAlert 

 - AlarmPost 

 - Phoniro 6000 «Superbruker» 
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Nye leverandører 

• Safemate  
 Kan nå leveres  

 

• Medisindispenser 
 Vi har pågående dialog med flere aktuelle leverandører 

 Ønsker tilbakemelding fra styringsgruppe i Agder på teknologi og omfang 

  

 



Skype-opplæring 

• Ny pris: 4900,- 



Takk for meg! 

 

 

Support Velferdsteknologi 

 

67110066 

support.velferdsteknologi@telenor.com 


