
RKG e-helse ved prosjekt
Innføring velferdsteknologi Agder

Agdersamling 14.05.2020, kl. 09-11.30



Velkommen til samling!

• COVID-19 situasjonen er styrende for at samling arrangørers digital

• Prosjektet arrangerer derfor for første gang en digital samling

• Kontaktpersonene i prosjektet har mottatt invitasjon og er bedt om å dele denne 
med følgende ressurser i sin kommune:

- Ledere på ulike nivå

- Teknikere

- IT/ IKT

• Samlingen vil vare 2, 5 timer hvor det er lagt inn to pauser underveis
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Praktisk informasjon

Deltakere:

• Skru av mikrofon og kamera

• Still spørsmål i chaten

• Presenter deg med kommune og rolle

• Still deretter ditt spørsmål evt. kommentar

• Spørsmål vil adresseres på slutten av hver 

presentasjon

Presentatører:

• Vil få ordet fra prosjektleder

• Kan kjøre video gjennom sin presentasjon
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Program
Programpost Innledere

09:00- 09.05 Velkommen og praktisk informasjon Silje Skeie Stray

09.05-09.15 Informasjon ved RKG e-helse Kjetil Løyning

09.15-09.30 Status Innføring velferdsteknologi Agder Silje Skeie Stray

09.30- 09.35 PAUSE 5 MINUTTER

09.35-10.20 Status tekniske alarmer Maahr L. Eikeland

10.20-10.30 PAUSE 10 MINUTTER

10.30-10.45 NVP Avstandsoppfølging (AO)/ Digital 
hjemmeoppfølging (DHO)

Morten Lauknes

10.45-11.00 Bestilling 1 røykvarsler Birkenes kommune

11.00-11.15 Informasjon Velferdsteknologisk knutepunkt Merethe Knatterud

11.15-11.30 Hovedpunkter «kvikk guide 
videokommunikasjon»

Nasjonalt 
velferdsteknologi 
program v/ PA 
Consulting

11.30 Avslutning Silje Skeie Stray
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Informasjon ved RKG e-helse

10 minutter presentasjon
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Informasjon RKG e-helse

1. «E-helse Agder 2030»

2. Ehelseagder.no 

3. Digital Twin

4. VOPD 
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1. E-helse Agder 2030

RKG e-helse

Trygghetsteknologi Digital 

hjemmeoppfølging
Akson Agder

Felles regional 

styringsgruppe

Silje Skeie Stray Morten Lauknes
Marit Tveide 

Bolstad

Ny felles anskaffelse

Nasjonale

e-helseløsninger

KS e-Komp

Merethe Knatterud

NVP Innføring 

velferdsteknologi 

Agder

Tekniske alarmer

NVP Digital 

hjemmeoppfølging

Covid-19

VOPD

Digital sikkerhet og sårbarhet

ALL→ I4Helse

RKG e-helse sekr /Programledelse

Kjernejournal

HelseID / eID

Digital 

samhandling

Tilslutnings-

erklæringer

Elektronisk melding 

om dødsfall

DigiHelse

VKP

Kathrine Melby 

Holmerud
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2. ehelseagder.no
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3. Digital Twin

• Skottland har invitert Agder.

• Spania er også partner

• Utvidet frist 22. mai.

• Sak i RKG e-helse 19/3 og 14/5.
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3. Digital Twin

Skrivegruppe:

• Renate Neteland Olstad Kommunalt responssenter

• Øyvind Haarr Kommunalt responssenter

• Silje Skeie Stray Prosjektleder Innføring velferdsteknologi Agder

• Maahr Ludvig Eikeland Delprosjektleder Tekniske alarmer

• Dag Auby Hagen Ass Fylkesberedskapssjef Fylkesmannen (KEIV)

• Morten Lauknes Koordinator avstandsoppfølging

• Bjørn Bakke SSHF

• Kathrine Melby Holmerud RKG sekr

• Ragni Macqueen Leifson UiA

• Jon Kristian Skaaland Krs Økonomi- Prismodell - Responssenteret

• Kjetil Løyning RKG sekr



Digital 
Telecare 

Twinning
Application

Partners: 

• Scottish Government (Scotland)

• Digital Office for Scottish Local Government 
(Scotland)

• University of Agder (Norway)

• Kristiansand or Grimstad Kommune (Norway)

• Agency for Social Services and Dependency of 
Andalusia (Spain)

Budget: €43,000 (for full adoption twinning)

Decision due: June 2020

Duration: 10 months

Start: July 2020         End: April 2021



Objectives of the Twinning
The twinning will bring together 3 partners -
Andalusia, Agder and Scotland - to share their
plans and progress with implementing digital
telecare in their regions.

Their knowledge transfer activities will focus on:

• Digital security / vulnerability in digital telecare 
services

• Sustainable business models for digital telecare 
services

• Seamless service models for digital telecare and 
telehealth

• Citizen-centric service design / models

The outputs of the twinning will be:

• a Digital Telecare Roadmap

• a Citizen Pathway for Digital Telecare

(both will be adapted to the local regional context
and translated into the local language)
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4. VOPD

• Søknad koordinert gjennom RKG e-helse.

Skrivegruppe;

• Kathrine Melby Holmerud RKG sekr

• Camilla Gabrielsen NVP Avstandsoppfølging

• Gro Anita Grelland TELMA

• Morten Lauknes Koordinator avstandsoppfølging

• Bjørn Bakke SSHF
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4. VOPD

• Søknad innvilget.

• PA Consulting bistår med konsultent-timer.

Arbeidsgruppe VOPD-inn mot PA Consulting:

• Koordinator Digital hjemmeoppfølging v/ Morten Lauknes

• SSHF v/ Bjørn Bakke

• RKG e-helse Agder v/ Kjetil
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4. VOPD

Leveranser:

• Beskrive anbefalt organisering inkludert rolle- og ansvarsfordeling, 

samhandlings- og forvaltningsmodell, 

• Samt anbefalt betalingsmodell og forslag til implementering. 
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Status Innføring velferdsteknologi Agder
Ved Silje Skeie Stray

10 minutter presentasjon
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Nasjonal status implementering velferdsteknologi

Nasjonalt:

• 131 kommuner rapporterer 

at velferdsteknologi tildeles 

på lik linje med andre 

tjenester

Agder:

• 25 kommuner tilbyr 

velferdsteknologi på lik linje 

med andre tjenester* 

*(målt ut fra den teknologien 

kommunen er kommet lengst med)

• 43 prosjekter representerer ca. 301 deltakende kommuner
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NVP vurdering av tilhørende prosjekter
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NVP innsatsområder 2020

M1 Gevinstrealisering 

• Webinar 3. mars for Agder

M2 Helhetlig tjenestemodell 

• Webinar 21. april for Agder (5. og 7. mai)

__________________________________________________

M3 Personvern og informasjonssikkerhet 

• September

M4 Responssentertjenste og leveransemodeller

• November

Utvidelse av målgruppen for prosessveieldning:

• Ledere på ulike nivå

• IT/ IKT

• Teknisk

• Involverte roller i helhetlig tjenestemodell

Nasjonale innsatsområder for 2020:
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«Endringene vi har gjort;

• å kreve tydelige leveranser fra hver enkelt kommune er begrunnet i de 

utfordringene som er beskrevet fra prosjektene

• og fordi vi mener at dette er aktiviteter alle kommunene må igjennom for å 

sikre at velferdsteknologi blir en integrert del av tjenestene»

-NVP mars 2020-
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Leveranser til milepælene:
(Henviser til mail sendt 28.04.20)

M2) Helhetlig tjenestemodell

Sendt ut skjema/mal som skal legges til grunn for leveranse 

pr. mail 04.03.20:

1) Helhetlig tjenestemodell 

2) Tjenesteforløp og prosedyrebeskrivelser 

3) Rutiner for kartlegging av brukerbehov (inngår i 1 og 2)

Leveranse frist splittet:

Tjenesteforløp og prosedyrebeskrivelser 31.08.20

Helhetlig tjenestemodell 30.09.20

M3 Informasjonssikkerhet og personvern

Konkret leveranse ikke kommunisert fra NVP Frist satt til 

31.10.20

M4 Responssentertjenste og leveransemodeller

• Ikke satt opp leveranse

M1) Gevinstplan for teknologier som planlegges/ er i drift i 
kommunen
• Sendt ut skjema som skal legges til grunn for 

gevinstrealiseringsplan pr. mail 04.03.20 og 28.04:
1) Gevinstplanlegging (mal vedlagt)
2) Gevinstoppfølging (mal vedlagt)

• Eksempel på nullpunkts målinger: se vedlegget 
«Gevinstoppfølging» med tilhørende eksempler.

• Hver kommune skal levere en egen versjon av 
«Gevinstplanlegging» og «Gevinstoppfølging»

• Prosjektet anbefaler i tillegg å utarbeide gevinstplan: MAL 
Gevinstplan Agder (men dette er ikke en del av leveransen)

Frist innen 30.06.20

http://www.ehelseagder.no/wp-content/uploads/2018/10/15.10.18-MAL-Gevinstplan-Agder.docx
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1) Desember-februar (frist for å sende rapport til prosjektet innen 1. mars)

• Mottok rapportering fra 19 kommuner innen frist

• Manglet 6 kommune rapporter

2) Mars-mai (frist for å sende rapport til prosjektet innen 1. juni)

3) Juni- august (frist for å sende rapport til prosjektet innen 1. sept)

4) September- november (frist for å sende rapport til prosjektet innen 1. desember)

NVP rapportering 2020

*
• Husk å skriv inn kommune navn

• Rapporteringsperiode

• Sendes til prosjektleder
*

Benytt den nye malen:
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Status etter 1. rapportering

Nasjonal oppsummering av rapportering i periode 1 (des.-mars)

• 37 av 43 prosjekter har rapportert status

Agder

• 19 av 25 kommuner rapporterte (6 kommuner rapporterte ikke)
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Prosjektorganisering 2020 i Agder

Styringsgruppe

Regionalt sammensatt

«Innføring velferdsteknologi Agder 

2020»

Delprosjekt 1 

«Implementering 

velferdsteknologi 

Agder»

Tekniske alarmer

Kontaktpersoner i alle 25 kommunene 

Navn: Rolle

Silje Skeie Stray Prosjektleder 

Renate N. Olstad Leder Responssenteret

Tore gryting Andersen Tvedestrand kommune

Maahr L. Eikeland Kristiansand kommune

Merethe Knatterud KS E-komp Agder

Ronny Tellefsdal 

Sunde

Leder IKT-referansegruppe
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Mål for «Innføring velferdsteknologi Agder 2020» 

• Trygghets- og varslingsteknologi er integrert: 

• i helse- og omsorgstjenesten 

• i alle 25 kommunene 

• Innen utgangen av 2020 

• på en slik måte at bruk av trygghets- og 

varslings-teknologi gir gevinster

• Økt kvalitet for tjenestemottaker, 

pårørende og helsepersonell

• Spart tid

• Unngåtte kostnader

• M1 Gevinstrealisering

• M2 Helhetlig tjenestemodell

_________

• M3 Personvern og 

informasjonssikkerhet 

• M4 Responssentertjenste og 

leveransemodeller 
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Status implementering Agder?

Digitale trygghetsalarmer:

• Pr. 01.05.20: 5448 digitale trygghetsalarmer i drift i Agder (i 18 kommuner)

• 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

Sykesignalanlegg:

• 22 sykesignalanlegg er i drift i Agder (i 13 kommuner)

• Ytterligere 5 sykesignalanlegg er under prosjektering og 

montering
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Status tilleggsteknologi hjemmeboende

Teknologi Ant. Kommuner drift Sum omfang teknologi

E lås 5 482

Døralarm 11 104

GPS 9 66

Sengesensor 1+ 19

Medisindispenser 7 44

Kameratilsyn utført av 

RS

3 8

Røykalarm 1+ 97
*
• Tall er basert på innrapportering fra kommunene

*
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Bestilling 1 – trygghetsteknologi hjemmeboende

Medido medisin-

dispenser 

(Mandal)

Kamera lokalt i 

kommune 

(Lindesnes)

Kamera 

hendelsesbasert

(Grimstad 

kommune)

Sengealarm 

(Grimstad)

E-lås m/ Gerica 

(Birkenes)

Døralarm

(Arendal)

Safemate GPS 

(Arendal)

Teknisk testing Godkjent i st.gr. 

4.12.2019

Godkjent str. gr. 

pr. mail 31.03.20

Avslutter testing. 

Fungerer, men 

noen utfordringer

Godkjent i st.gr. 

12.12.2018

Godkjent i st.gr. 

12.12.2018

Tjeneste-forløp

Gevinst-plan Frist 15.9

Informasjons-skriv

ROS-analyse

Informasjons-

sikkerhet

Publisert DPIA Publisert DPIA Publisert 

dokument som 

beskriver at det 

ikke er behov for 

DPIA

Publisert DPIA Publisert DPIA

Drift Er i drift, men kan 

ikke skaleres før 

integrasjon

Drift Drift Tekniske

utfordringer

Drift Drift Er i drift, men kan 

ikke skaleres før 

integrasjon

Erfaringer og dokumenter deles på www.ehelseagder.no

Forsert 

utrulling 

Covid 19 

(mail 03.04)

http://www.ehelseagder.no/
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Bestilling 1 – trygghetsteknologi hjemmeboende 
oppstart 2019/2020

Røykvarsler 

tilkoblet 

trygghetsalarm

(Birkenes)

Kamera –

Planlagt

Utført av RS

(Grimstad)

Kamera –

hendelsebasert

Utført av RS 

(Grimstad)

Evondos 

medisindispens

er (Grimstad)

E-lås profil-

kommune 

(Søgne 

kommune)

Bevegelses

-sensor 

Definere 

kommune

Fall-alarm

Definere 

kommune

Safecall GPS

Teknisk testing Godkjent str.gr pr. 

mail 05.05.20

Godkjent str. gr. 

pr. mail 31.03.20

Tjeneste-forløp

Gevinst-plan

Informasjons-

skriv

ROS-analyse

Informasjons-

sikkerhet

Drift Er i drift hvor 

tilsynene utføres 

lokalt i 

kommunen

Erfaringer og dokumenter deles på www.ehelseagder.no

Prosjektet 

undersøker om 

funksjonalitet 

for disse 

sensorene 

ivaretas av 

kameratilsyn, 

samler test 

erfaringer fra 

kommuner

Forsert 

utrulling 

Covid 19 

(mail 03.04)

http://www.ehelseagder.no/
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Godkjenning 1 – Phonero 6000
(Behov for «godkjenning 1" sensor teknologi som kobles til digitalt varslingsanlegg)

Teknologi 

koblet til 

Phonero 6000

Anlegget i sin 

helhet er 

godkjent som 

bestilling 5 -

vågsbygdtunet

Digitalt tilsyn

(Tvedestrand)

Sengealarm

(Grimstad)

Bevegelsessensor Fallalarm

Teknisk testing Ikke godkjent i 

st.gr. 14.01.2020 

pga ustabil

Tjeneste-forløp

Gevinst-plan

Informasjons-

skriv

ROS-analyse

Informasjons-

sikkerhet

Drift Anbefaler ikke 

sengesensor da 

den oppleves 

som for ustabil
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Minner om frist 1. juni

• For informasjon om tidligere innmeldte saker:

https://www.ehelseagder.no/wp-content/uploads/2020/01/Innmelding-av-saker-til-AU-faglige-samarbeidsutvalg-2020.pdf

https://www.ehelseagder.no/wp-content/uploads/2020/01/Innmelding-av-saker-til-AU-faglige-samarbeidsutvalg-2020.pdf
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Fokus fremover
1) Prissettingsgruppe etablert 15.04.20 

• koordineres fra prosjekteier

• Avklare tilbud fra Telenor og prissetting av tilleggsteknologi koblet til responssenteret

• Henger sammen med tidligere nevnt PWC arbeid

2) Overgang fra prosjekt – til driftsorganisering 2021

3) Bestilling 1 prosesser og implementering

• Følge opp bestilling 1 prosesser

• Implementere og øke omfang av tilleggsteknologi

• Kontinuitet i Delprosjekt 1, implementering

• Integrasjoner til reponssenterplattformen

4) Arbeid i Tekniske alarmer

• Videre fremdrift
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PAUSE 5 MINUTTER
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PAUSE 10 MINUTTER
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NVP Digital hjemmeoppfølging
10 minutter
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Nasjonalt velferdsteknologiprogram digital hjemmeoppfølging

Prosjektperiode: 2018 – oktober 2021

Prosjektleder: Morten Lauknes

Farsund kommune

Digital hjemmeoppfølging i 
Agder
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25
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Mål

• Etablere en helhetlig og bærekraftig tjeneste for digital 

hjemmeoppfølging på Agder som innebærer felles teknisk løsning 

og pasientforløp med mindre bruk av helsepersonell 

• Kostnadseffektiv drift og bruk av helsetjenester

• Økt trygghet og mestring slik at pasienten opplever bedre 

livskvalitet

• En teknisk løsning som dekker behovet for integrasjon og 

samhandling mellom aktørene

• Agder: 200 pasienter til følgeforskning, et RCT-studie 

Bodø

Stad

Oslo

Ullensaker/

Gjerdrum

Larvik
Agder
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Målgruppe og inklusjon

• Utprøving i perioden 2018-2021

• Målgruppen for digital hjemmeoppfølging:

• Pasienter med kroniske sykdommer

• Medium til høy risiko for forverring av tilstanden

• Medium til høy risiko for reinnleggelse i sykehus 

eller økt behov for helse- og omsorgstjenester. 

• Aktuelle diagnoser:

• Kols

• Hjertesvikt 

• (Diabetes Type 2)

• Multimorbide

• Psykisk helse

Status 

Antall pasienter inkludert

Mai 2020- 95 pasienter
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Tjenesteforløp

Oppfølging 
fra 

Telemedisins
k sentral

Psykisk 
helse

Oppfølging 
fra Sykehus

Oppfølging 
fra Primær-
helseteam

Oppfølging 
fra Hjemme-

tjenesten
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Forskningen så langt

Oslo Economics har ansvaret for forskningen i prosjektet og i en rapport fra 

februar 2020 kom det frem noen erfaringer og gevinster:

• N: 242 (fra høst 2019, nå over 500 inkluderte nasjonalt)

• Gjennomsnittsalder: 71 år

• 47 % har KOLS, 19 % har Diabetes

Flere av diabetespasientene 

synes oppfølgingen er meget bra 

og den har ført til redusert vekt 

og bedre blodsukkerverdier.

Kols-pasientene 

rapporterer at de 

lærer mye, og for 

enkelte fører det også 

til endret livsstil, og 

vektreduksjon

Viktigste gevinster for pasientene: 

økt trygghet økt kunnskap og 

mestring av egen sykdom

Et par fastleger oppdaget 

feilmedisinering og de opplevde 

det nyttig å ha tilgang til målingene 

ved justering av medisinering.

Tettere oppfølging av 

pasienten har ført til en mer 

stabil helsetilstand 

Ansatte i oppfølgingstjenesten 

mente på at de hadde unngått 

noen sykehusinnleggelser 

takket være medisinsk 

avstandsoppfølging
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Digital hjemmeoppfølging Covid-19

• I samarbeid med Siemens Healthineers og Ullensaker 

kommune ble det på kort tid utviklet en teknisk løsning 

tilpasset digital hjemmeoppfølging av covid-19 

• Algoritmer utarbeidet i henhold til rapporterte symptomer 

for covid-19 syke. 

• Det har vært viktig for prosjektgruppen at løsningen skal 

være enkel å bruke og driftssikker:

• Pasienten kan bruke egen mobil enhet 

• Enkle og effektive spørreskjema for automatisert kartlegging

• Følges opp av helsefaglig personell som leser av og kvitterer 

for mottatte skjema og setter i gang tiltak ved behov.  
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Overordnet mål er å 

gi god helsefaglig 

oppfølging til 

pasienter som er i 

karantene/isolasjon 

av ulike årsaker og 

verne begge parter 

for smitte ved å ta i 

bruk teknologi. 
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UIA 
Forskning 

Digital 
Twin

Innovasjons

partnerskap

HSØVOPD

Edir

Arbeidsgruppe 
datadeling

Covid 19

DHO

Andre 
henvendelser 

fra org og 
kommuner. 

NVP AO

Akson
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Takk for oppmerksomheten!

Kontakt: 

Prosjektleder: Morten.Lauknes@Kristiansand.Kommune.no

Prosjektmedarbeider: Camilla.Gabrielsen@Farsund.Kommune.no

Prosjektmedarbeider: Christine.Widding.Kaspersen@Kristiansand.Kommune.no

Prosjektmedarbeider: Karoline.Vassbo.Nyhus@Kristiansand.Kommune.no
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Bestilling 1 røykvarsler
10 minutter



Røykvarslere påkoblet 
responssenteret

Trude Murberg, Monica Flaa Birkeland og Gjøran Imenes



Utgangspunkt

14.05.2020 Side 48

Bestilling 1 kommune

Brukere av trygghetsalarm er spesielt utsatt for brann

Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet 
med resten av befolkningen. 

Spesielt høy er risikoen for eldre som bor alene.

Forskrift om brann forebygging



Involverte

• Responssenteret

• KBR Kristiansandsregionen brann og redning

• Telenor

• Prosjektet innføring i velferdsteknologi i Agder

• Lokal prosjekt m/kommunalsjef

14.05.2020 Side 49



Informasjonsstrategi

• Brukerne

• 1. kontakt

• Ansatte

• Innbyggerne

• Politikerne

14.05.2020 Side 50



Trygghetspakke
• Digitale trygghetsalarmer 2018

• Elektroniske dørlåser 2018

• Røykvarslere 2019

• Brukerbetaling for trygghetspakke

• Informasjon om trygghetspakke

14.05.2020 Side 51



Dokumenter- ehelseagder.no

14.05.2020 Side 52

Tjenesteforløp DPIA Gevinstplan

ROS analyse Informasjonsskriv
Rutinen- håndtering 

av varslinger fra 
responssenteret



Statistikk fra responssenteret

14.05.2020 Side 53

Birkenes (100 røykvarsler )
- 2019 1 røykalarm grunnet matlaging

- 2020 4 røykalarmer grunnet matlaging

Ingen uttrykning fra hjemmesykepleien eller KBR

Andre kommuner (1630 
røykvarslere)

- 2019 41 utrykning brannvesenet

- 2020 12 utrykning brannvesenet



Erfaringer fra pilotperioden

• Teknisk montering

• CMP

• Varsling

• Positive tilbakemeldinger fra bruker
• Bruker trenger ikke bytte batteri 

• Økt trygghet

14.05.2020 Side 54



Bruker opplevelse

• Annemor 66 år

• Økt falltendens

• Fikk trygghetspakke etter 
lårhalsbrudd

• Utløst røykalarm

• Opplever at dette gir økt 
trygghet

• Hyggelig betjening på 
responssenteret

14.05.2020 Side 55



Pårørende opplevelse

• Mor 76 år

• Generasjonssbolig sammen med sønn

• Har en kognitiv svikt

• Utløst røykalarm

• Stor trygghet

• Det er alltid noen som reagerer på alarmene

14.05.2020



57

Informasjon Velferdsteknologisk knutepunkt
10 minutter



Koordinator KS Kompetansenettverk 
e-helse Agder
Agdersamling 14.05.20, Webinar

Merethe Knatterud

Koordinator KS kompetansenettverk e-helse Agder



Hva er Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP)



Koordinator KS kompetansenettverk e-helse Agder 



Koordinator KS kompetansenettverk e-helse Agder 

VKP Agder



• Responssenteret registrerer hendelser under ulike 

kategorier med tilhørende fritekst i sitt system 

• Denne dokumentasjonen overføres til kommunens EPJ 

(Gerica) via VKP som et journalnotat 

• Hjemmetjenesten får tilgang til responssenterets 

dokumentasjon på sin håndholdte enhet

Figuren under illustrerer den aktuelle verdikjeden for leveransepakken:

VKP Agder



• Alle rapportene blir registrert på egen journaltype 228 «Responssenter»

• Journalen knyttes til tiltak 6.11.50 «Responssenter – hendelser»

• I tiltaksplanen i Gerica kan du da se alle journaler knyttet til dette tiltaket:



VKP - Min Side



VKP - Kameratilsyn
• Gjenbruk av API «Opprett journal»

• ROS analyse

• Tilrettelagt i Gerica med:

• NY tjeneste 

• 38 Kameratilsyn 

• Nytt tiltak

• 38.1 Kameratilsyn

• Journalnotat

• 136 – Responssenternotat

• Journaltype 136 er knyttet mot 

• Ansatt ID 4736 «Kommunalt responssenter»

Koordinator KS kompetansenettverk e-helse Agder 



VKP - Profil
• Når systemet er satt opp riktig 

oppretter integrasjonen automatisk 
tiltakene og rapportene. 

• Litt oppstartsproblemer, men når 
alle barnesykdommer er fanget 
opp fungerer det bra.

• Vi har mulighet til å se hvem som 
er storbrukere og kanskje skal 
vurderes for andre tjenester. 

• Vi har i dag mellom 150 og 200 
alarmer pr døgn.   

• Anbefaler andre Profil kommuner 
å ta det i bruk.

Koordinator KS kompetansenettverk e-helse Agder 



Veien videre

Mål - at flere kommuner benytter VKP-tjenesten ved slutten av 2020  

Direktoratet for e-helse utarbeidet nylig rapporten "Veien videre for velferdsteknologisk knutepunkt" (PDF). 

Det viktigste budskap fra rapporten er at den faglige anbefalingen er:
• å intensivere arbeidet med å utvikle retningslinjer for standardiserte grensesnitt på 

velferdsteknologiområdet
• å videreføre VKP-tjenesten som et tilbud til kommuner som har behov for dette
• at VKP-tjenesten skal være et første steg mot å inkludere velferdsteknologi i en helhetlig nasjonal 

samhandlingsarkitektur

Direktoratet har startet arbeidet med en utredning av behovet for VKP på tvers av helse- og 
omsorgstjenestene (kommune, fastlege, spesialist) som del av en nasjonal datadelingstjeneste for digital 
hjemmeoppfølging. 

• Sammendrag av rapporten "Veien videre for velferdsteknologisk knutepunkt" (PDF) kan lastes ned her.

Koordinator KS kompetansenettverk e-helse Agder 

https://ehelse.no/publikasjoner/veien-videre-for-velferdsteknologisk-knutepunkt/Veien-videre-for-VKP-v.1.0.pdf
https://ehelse.no/aktuelt/velferdsteknologisk-knutepunkt-samler-tradene/Sammendrag%20Veien%20videre%20for%20VKP%20v.1.0.pdf


Spørsmål

• VKP@nhn.no

• Prosjektgruppe VKP Agder

• Gerica

• Arendal v/ Tore Sivertsen

• Grimstad v/ Nils Christian Fjærbu og Atle W. Arntsen

• Profil

• Kristiansand v/ Venke Åmlid Nyhus

• KS eKomp/ Koordinator VKP v/ Merethe Knatterud

Merethe.knatterud@arendal.kommune.no

Koordinator KS kompetansenettverk e-helse Agder 

mailto:VKP@nhn.no
mailto:Merethe.knatterud@arendal.kommune.no
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Hovedpunkter «kvikk guide videokommunikasjon»
10 minutter



NASJONALT 
VELFERDSTEKNOLOGIPROGRAM

Kvikk-guide til implementering av 
videokommunikasjon

Robert Högvall



Kvikk-guide til implementering av 

videokommunikasjon

• Målgruppe er for de som skal innføre videokommunikasjon i helse- og omsorgstjenesten.

• Bakgrunnen for utarbeidelse av guiden er behov som er kartlagt i en spørreundersøkelse av kommunene i Nasjonalt 

velferdsteknologiprogram.

• Guiden er basert på erfaringer fra kommuner i Nasjonalt velferdsteknologiprogram som har tatt i bruk videokommunikasjon.

• Hensikten er å gi steg for steg veiledning fra behovsfasen til videokommunikasjon er satt i drift som en naturlig del av tjenesten.

• Kvikk-guiden bygger på KS sitt veikart for tjenesteinnovasjon og Digitaliseringsdirektoratets prosjektveiviser, og må sees i 

sammenheng med Direktoratet for e-helses krav ved bruk av videokommunikasjon, og tidligere Kvikk-guider.

• Praktisk bruk av kvikk-guiden 

• Guiden er inndelt i fire hovedfaser med ett beslutningspunkt illustrert i figuren under. 

• Inneholder veiledning, eksempler, verktøy og sjekklister.

73

Avklare behov

Drifte og 

evaluere 

tjenesten

Designe ny tjeneste

og anskaffe

Implementere 

tjenesten



Guiden inneholder

• Praktiske råd og veiledning om:

✓Å finne riktige brukergrupper.

✓Kartlegge tjenesten og nytteverdi.

✓Kartlegge behov og krav til teknisk løsning.

✓Gjennomføre risikovurdering og anskaffelse

✓Planlegge implementering og utarbeide rutiner.

✓Implementere, drifte og evaluere tjenesten.

• Eksempler fra kommuner.

• Verktøy og linker.
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Video kan brukes til:

• Erstatte fysiske besøk: Tjenester som tilsyn, rådgivning, 

påminnelser og rehabilitering kan erstattes med video 

• Tjenestemottakere som er utsatt for smitterisiko: 

Opprettholde tjenestetilbudet til de som ikke bør ha 

fysiske besøk

• Tjenestemottakere som er isolert: Motvirke ulemper 

som følge av sosial isolasjon

• Bedre ressursutnyttelse i tjenesten: Ved å erstatte 

fysiske besøk med video kan man redusere belastningen i 

tjenesten. Videobesøk kan også utføres av personale i 

karantene.
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Linker og kontaktinformasjon

• Kvikk-guide til implementering av videokommunikasjon.

Se også tidligere Kvikk-guider:

• Kvikk-guide for velferdsteknologi.

• Kvikk-guide til behandling av helse- og personopplysninger ved 

bruk av velferdsteknologi.

• Kvikk-guide til anskaffelse av velferdsteknologi.

Kontaktinformasjon:

velferdsteknologi@paconsulting.com.
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https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/velferdsteknologi3/kvikk-guide-for-videokommunikasjon/
https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/kvikk-guide-til-velferdsteknologi/
https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/kvikk-guide-til-anskaffelser-av-velferdsteknologi/
mailto:velferdsteknologi@paconsulting.com
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Spørsmål og svar



78

Avslutning

Tusen takk for oppmøte!


