


Digtil Innhold

• Registrere tjenestemottaker og kamera

• Montere kamera

• Tune og teste kamerainnstillinger

• Etablere tilsynsplan

• Oppstartstest

• Etablere flere tilsyn pr. Døgn for samme tjenestemottaker

• Se oversikt over alle kameratilsyn som skal utføres av   
responssenteret for alle tjenestemottakere i egen virksomhet

• Kameratilsyn utført av responssenteret skal settes på pause

• Avslutte kameratilsyn

• Se tilsynshistorikk

Dokumentet beskriver brukerveiledning for 
kommuner som skal ta i bruk kamerabasert 
digitalt tilsyn utført fra Kommunal 
Responssenter. 

For utfyllende informasjon om tjenesten vises 
det til tjenestebeskrivelsen og særlig avsnittet 
om «kundens ansvar».

1. Logg på ProAlert og hent frem aktuell tjenestemottaker.

2. Dersom tjenestemottakeren ikke er registrert i Proalert fra før må dette gjøres nå.

3. Registrer kamera i ProAlert. Som Enhetskode registreres MAC-adresse, som Serienummer 

registreres påklistret DigtilNNN.

Mrk: Overføringen av opplysninger om registrert tjenestemottaker og kamera til Shepherd og Digtil

skjer én gang pr døgn.

Figur 1. Registrere kamera i ProAlert. 

Mrk: Før planlagt kameratilsyn fra Responssenteret kan tas i bruk må kommunen også verfisere og 

evt oppdatere hvilke ressurser som er lagt inn i ProAlert, som operatøren skal kontakte i de tilfeller 

tjenestemottakeren trenger bistand fra lokal helsetjeneste, etter utført kameratilsyn.



Steg 2: Montere kamera
Monter kamera i tjenestemottakers bolig ved aktuell plassering mtp tjenestemottakers behov (ihht
brukerveiledning for Digitalt tilsyn).

Steg 3: Tune og teste kamerainnstillinger
Steg 3 kan tidligst gjøres én dag etter registreringen av tjenestemottakeren inkl. tjenesten 
kameratilsyn i ProAlert (jmf. steg 1) og etter montering av kamera (steg 2). 

1. Logg inn i Digtil og hent frem aktuell tjenestemottaker slik tjenestemottakerens navn ble oppgitt 
i ProAlert. 

2. Hent frem kamera som er knyttet til tjenestemottakeren 
3. Vurder kvalitet på bilde og lysforhold og gjør nødvendige justeringer. 
4. Etabler evt. predefinert zoom.
5. Definer tilsynstid ihht. vedtak og tjenestemottakers behov. Eksempel: Operatøren skal utføre 

tilsyn 1 gang pr natt, mellom kl 0000 og 0600, med varsel til operatøren kl 0200. Tilsynstid i Digtil
settes til kl. 0200-0300. 

For utfyllende veiledning om steg 3 vises det til brukerveiledning for Digtil v2.0.

Steg 4: Etablere tilsynsplan
Kommunen er ansvarlig for at tjenestemottakeren samtykker til at tjenesten tas i bruk. Før 
tilsynsplanen etableres slik at responsoperatørene får varsel om og tilgang til å utføre kameratilsynet 
må dette være ivaretatt.
1. Logg på ProAlert og hent frem aktuell tjenestemottaker (klient).
2. Klikk på «Endre».

3. Klikk på «Planlegger».

4. Velg riktig dato for første tilsyn.

Figur 2: Klikk på «Endre»

Figur 3: Klikk på «Planlegger»



5. Høyreklikk, velg «Ny tilbakevendende reservasjon».

6. Reservasjonstid: registrer starttidspunkt tilsvarende når responsoperatøren skal motta varsel om å 
utføre tilsyn. Ihht rutine skal responsoperatøren utføre tilsynet innen starttidspunkt +30 minutter. I 
feltet for sluttidspunkt settes tidspunkt 29 minutter senere enn starttidspunkt. 

Eksempel: Dersom det er ønskelig at responsoperatøren utfører tilsynet kl. 02.00, settes 
starttidspunkt til kl. 02.00 og sluttidspunkt til kl. 0230.

For at responsoperatørene ikke skal motta et stort volum av varsler om å utføre planlagte 
kameratilsyn samtidig, forutsettes det at den enkelte kommune legger tilsynstidene for sine 
tjenestemottakere spredt gjennom døgnet. Eksempelvis tilsyn 1 kl. 0100, tilsyn 2 kl. 0115, tilsyn 3 kl. 
0130.

Lengde blir automatisk utregnet basert på Start-Slutt tidspunktene. 

7. Tilbakevendende mønster: Angi hvor ofte tilsynet skal repeteres. Mrk: Dersom det er behov for flere 
tilsyn pr. Døgn må dette registreres som separate kameratilsyn.

8. Sluttdato: Definer sluttdato iht. Vedtak. Hvis det ikke er definert en sluttdato, settes «ingen sluttdato».
9. Klikk «OK».

Figur 4: Velg dato og ny tilbakevendende  reservasjon. 

Figur 5: Valgte parametere for reservasjon tilbakevendende mønster.



10. Registrer etikett: planlagt kameratilsyn. Mrk: feltet  «Emne» og «plassering» skal ikke fylles ut. 

11. Angi at reservasjon skal legges både i tjenestemottakers kalender (her: Telenor, Planlagt digitalt 
tilsyn TEST) og kalender for full oversikt over alle tilsyn for din kommune (her: Tilsynsoversikt 
Telenor Integrasjon-TEST). 

Figur 6: Registrer etikett

Figur 7: Angi reservasjon

12. Angi at påminnelse skal gjøres som alarmanrop ved å huke av for «påminnelse» og «påminnelse 
som alarmanrop». Dette er en forutsetning for at responsoperatøren skal varsles på angitt 
tidspunkt. 

13. Klikk «OK»



14. Klikk «utfør», definert tilsynsoppgave vil nå varsle responsoperatørene på oppgitt tidspunkt.

15. Registrer relevant informasjon til responsoperatør

For å sikre høy kvalitet på tjenesten som utføres av responssenteret er det etablert en standard 
oppdragsbeskrivelse: 

Observer om tjenestemottaker ligger i sengen. Hvis vedkommende ikke er i sengen, utfør nytt tilsyn etter 20 
minutter. Hvis tjenestemottakeren fortsatt ikke er tilbake, kontakt oppgitte ressurser i Alarmpost.

Ved behov for avvik fra denne oppdragsbeskrivelsen skal alltid responssenteret kontaktes før slikt 
oppdrag iverksettes. 

Hva den enkelte operatør skal observere skal ved avvik alltid dokumenteres i Pro Alert slik at 
informasjonen er tilgjengelig for operatøren. Det gjøres ved å gå inn på klient, klikke på notater og 
beskrive eventuelle avvik og tilleggsinformasjon i notatfeltet.

Relevant informasjon å opplyse om er
• Hvor kamera er plassert
• Andre typer sensorer som tjenestemottakeren har
• Om det bor andre personer i boligen

Figur 8: Klikk «Utfør»

Figur 9: Legg til relevant informasjon



Steg 5: Oppstartstest
Ved enhver ny oppkobling av et nytt kamera skal det gjennomføres en oppstartstest som involverer 
Responssenteret. Testen skal gjennomføres minimum 12 timer før første tilsyn. Det gjøres ved at 
kommunen, i Pro Alert oppretter en enkelt tilsynsoppgave, merket med «OPPSTARTSTEST» i 
emnefeltet, se steg 4, pkt.  1 -18. Kontakt alltid responssenteret før oppstartstest på telefon, på lik 
linje som for test av trygghetsalarmer.

Operatøren gjennomfører tilsynet som det ville vært et vanlig tilsyn, men vurderer særlig om
kamera er tilgjengelig og videostrøm spilles av
• plassering er ok
• lysforhold er ok (mrk at det oppstartstest ofte gjennomføres på dagtid med gode lysforhold, så 

det kan være behov for å justere dette senere også).
• Informasjon i merknadsfelt er tilstrekkelig
• evt annet

Steg 6: Etablere flere tilsyn pr døgn for samme tjenestemottaker
Dersom samme tjenestemottaker skal ha flere kameratilsyn i løpet av samme døgn må hele steg 4 
repeteres pr tilsyn. 

Figur 11: Se oversikt over kameratilsyn  som skal utføres for tjenestemottakere i egen virksomhet

Steg 7: Se oversikt over alle kameratilsyn som skal utføres av responssenteret for alle 
tjenestemottakere i egen virksomhet
Velg Dagsorden og kryss av for «Tilsynsoversikt [kommunenavn]» under «Andre planleggere»

Figur 10: Etablere flere tilsyn pr. døgn



Høyreklikk og velg «Åpne» for å se detaljer om den enkelte. Du kan velge datointervaller, dag, uke, måned 
etc. i kalender til høyre. 

Steg 8: Kameratilsyn utført av responssenteret skal settes på pause 
Dette er påkrevet å utføre dersom tjenestemottaker skal inn på på planlagte kortidsopphold eller av 
annen grunn ikke har behov for tilsynstjenesten og ikke vil være hjemme når operatøren utfører 
oppdraget. 

Åpne tjenestemottaker og Planlegger (tilsvarende som når en registrerer nye tilsyn). Velg «Ny 
reservasjon». 

Figur 12: Se detaljer om den enkelte og velg datointervaller. 

Figur 13: Valgte parametere for reservasjon tilbakevendende mønster.



Registrer emne/tittel, plassering. Angi Etikett «Kortvarig pause» samt start dato-tid og slutt dato-tid, eller 
kryss av for «Tar hele dagen» og registrer kun datoer. Angi Kalendere både for tjenestemottaker og 
AdminNN. Registrer en kort beskrivelse og klikk «OK»

Tjenestemottakerens kalender viser nå at det er lagt inn et opphold i tilsynsplanen, her merket i grått. 

Mrk : Det er ikke nødvendig å orientere responssenteret om at de midlertidig ikke skal utføre tilsyn. 
Responssenteret kommer heller ikke aktivt til å bli orientert om at de ikke skal utføre tilsynet i denne 
perioden, annet enn at varselet for tilsynene for denne tjenestemottakeren ikke vil dukke opp i 
operatørens arbeidsliste. 

Figur 14: Registrer kort beskrivelse

Figur 15: Se tjenestemottakers kalender.



Steg 9: Avslutte kameratilsyn
Høyreklikk på tilsynsplan, klikk «Åpne» og slett i registreringsbildet, eller klikk direkte på «Fjern». Husk å 

fjerne/slette hele serien, ikke bare enkeltforekomsten. 

Figur 16: Klikk på «Fjern»

Figur 17: Registrer kort notat

Steg 10: Se tilsynshistorikk
Når tilsyn skal gjennomføres varsles responsoperatør om dette som en hendelse med kode «Planlagt 
kameratilsyn» i responsløsningen. Når tilsynet avsluttes registrerer responsoperatør et kort notat fra 
tilsynet.



For å se historikken som er lagret i loggen gjøres dette slik: Velg «Alarmanrop». Angi periode osv som for 
ordinær tilgang til historikk i responsløsningen. Filtrer «Anropskriterium» slik at kun følgende kriterium er 
valgt: «2000: Planlagt kameratilsyn»

Klikk deretter OK. Gjennomførte tilsyn for aktuelle periode vises. Hvert tilsyn kan åpnes for å se detaljer 
som responsoperatørs notater osv.
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Figur 18: Se informasjon om  «Alarmanrop»


