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Trygghetsteknologi –
Innføring velferdsteknologi Agder

• Prosjektet er Agders deltakelse i det nasjonale velferdsteknologi programmet (NVP) 

• Sprednings fase

• 2020 er siste prosjektår før driftsorganisering

Nasjonale innsatsområder i 2020 med tilhørende leveranser:

M1 Gevinstrealisering – Webinar for Agder 3. mars

M2 Helhetlig tjenestemodell – Webinar for Agder 21. april, og 9. juni 
• Prosjektet har bidratt i nasjonalt innsatsteam for helhetlig tjenstemodell

• Denne organiseringen kan med fordel overføres til andre prosjekter i e-helse Agder

M3 Personvern og informasjonssikkerhet – september

M4 Responssentertjenste og leveransemodeller - desember

NVP, Nasjonalt samarbeid:

Nasjonale tiltak i 2020:
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Anskaffelse av verktøykasse innen trygghets- og 
varslingsteknolog i 2017:

• Digitale trygghetsalarmer

• Digitale varslingsanlegg for institusjoner

• Lokaliseringsteknologi (GPS)

• Ulike sensorer
• Sengesensor

• Fallalarm

• Døralarm

• Bevegelsesdetektorer

• Røykvarsler

• Elektronisk medisineringsstøtte

• Digitalt tilsyn

• Elektroniske dørlåser
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Fra utprøving til storskala drift

Bølge 1

Digitale trygghetsalarmer

Bølge 2

Digitalt varslingsanlegg -

institusjon

Bølge 3

Tilleggs teknologi

2017 20192018 2020
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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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Fokus fremover i prosjektet

1) Prissetting og forretningsmodell

2) Helhetlig tjenestemodell

3) Overgang fra prosjekt – til driftsorganisering 2021

• Tilpasse oppstartsrutiner

4)  Bestilling 1 prosesser og implementering

• Følge opp og ferdigstille bestilling 1 prosesser

• Implementere og øke omfang av tilleggsteknologi

• Kontinuitet i Delprosjekt 1, implementering

• Integrasjoner til reponssenterplattformen

5)  Arbeid i Tekniske alarmer

• Videre fremdrift

Innføring Velferdsteknologi Agder har sett på:

1) Hva er kommunens oppgaver?

2) Hva er responssenterets oppgaver?

3) Hvilke oppgaver kan evt. løses i et 

interkommunalt samarbeid?

Hensikten er å sikre overgang fra prosjekt –til 

driftsorganisering fra 2021
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Trygghetsteknologi 
- Innføring velferdsteknologi Agder

• Tekniske alarmer finansieres gjennom fylkesmannens skjønnsmidler:

1) 2019: 500 000 kr,-

2) 2020:  600 000 kr,-

• Hensikten med dagens webinar er å dele arbeidet som tekniske alarmer  har gjennomført 

• Innspill ønskes i etterkant av webinar 

– sendes til: Maahr.Ludvig.Eikeland@kristiansand.kommune.no og

silje.skeie.stray@Kristiansand.commune.no

• Alle spørsmål som blir besvart vil bli delt med alle påmeldte deltakere i webinar

mailto:Maahr.Ludvig.Eikeland@kristiansand.kommune.no
mailto:silje.skeie.stray@Kristiansand.commune.no


Overvåkning av tekniske alarmer

Målbildet:

• Velferdsteknologi implementeres som en integrert del av helse 
og omsorgstjenesten

• Utløser et behov for målrettet arbeid som sikrer trygg drift og 
beredskap knyttet til trygghets – og varslingsteknologi

• Men også andre løsninger og teknologier som for eksempel Digital 
hjemmeoppfølging og Barn og unge

• Fokus på fremtidsrettet og skalerbar løsning som vil ivareta tekniske alarmer

• Systematisk arbeid fra høsten 2019 hvor prosjektleder for gruppen ble tilsatt

Deltaker i Tekniske alarmer

Maahr Ludvig Eikeland Kristiansand

Ronny Tellefsdal Sunde IKT Agder

Jan Arild Sandnes IT Enheten Kristiansand 

Ronald Braun DDV

Atle Werner Arntsen Grimstad

Renate Neteland Olstad Kristiansand

Silje Bjerkås Grimstad

Silje Skeie Stray NVP/Trygghetsteknologi Agder

Jan Øyvind Evensen Arendal

Tore gryting Andersen Tvedestrand

Stian A. Broberg Lindesnes

Jørn Simonsen Telenor

Sees i sammenheng med KEIV «Robusthet 

i Kraft, ekom, informasjon og velferdsteknoologi» (KEIV-

prosjektet). Ledet av Dag Auby Hagen –

ass. Fylkesberedskapssjef.

Ressurser i arbeidsgruppen:
• IKT –kompetanse
• Teknisk erfaring med det velferdsteknologiske 

utstyret
• Helsefaglig kompetanse
• Leverandør
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Fremdrift

• Den store gruppen ble delt inn i to undergrupper, de har arbeidet parallelt med hver sine problemstillinger

Leverandørgruppes arbeid:

• Forbedring av leverandørs systemer for overvåking og mottak av varsler om tekniske feil ved velferdsteknologisk utstyr hos 

hjemmeboende og på institusjon

• Konkret arbeid: utarbeidelse av endringsønsker til forbedring av overvåkning for varslingsanlegg på institusjon og hjemmeboende 

utstyr

• Har resultert i: Tilbud om CMP Premium som ivaretar  endringsønsker for hjemmeboende
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Fremdrift

Varslingsgruppens arbeid (vakt og beredskap):

• Rutiner for overvåking av tekniske feil

• Konkret arbeid: Gjennomgang av ulike case for å synliggjøre rolle som bør motta varslene om tekniske feil og sende dem videre

(person i kommune, responssenter ev. kommunal vakt)

• Har resultert i: Matrise som oppsummert synliggjør fordeler og ulemper med rolle/ instans som mottar varsler

Grønt: institusjon

Grå: hjemmeboende
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Fremdrift

• Varsling / eskaleringsrutiner i den enkelte kommune for å håndtere / rette opp feil

• Konkret arbeid: forslag til hvordan kommunene, enkeltvis eller i et samarbeid, kan rigge en kvalitativ god, 

fremtidsrettet og skalerbar ordning med tanke på mottak og håndtering av tekniske alarmer. 

• Har resultert i: Forslag til interkommunal vaktordning



Vaktordning, kost – nytte  
Telenor utvidet supportavtale, hjemmeboende: Kommunal vakt:

Kristiansand: Fast pris/mnd: Ant.  Alarmer: Sum/mnd: Sum/år: Vakt-kostnad: Sum/år:

Utvidet support grunnavtale 4 900 4 900 58 800 500 000

Trygghetsalarmer 15 2 300 34 500 414 000

12 utkallinger årlig 81 240 19 800

Sum: 39 400 554 040 519 800 519 800

Agder, 18 kommuner m/avtale: Fast pris/mnd: Ant. komm/alarmer Sum/mnd: Sum/år: Vaktkostnad: Sum/år:

Utvidet support grunnavtale 4 900 18 88 200 1 058 400 875 000

Trygghetsalarm 15 5 000 75 000 900 000

24 utkallinger årlig 162 480 39 600

Sum Agder pr måned 163 200 2 120 880 914 600 914 600

Kristiansands andel av Agder-vakt: 420 716
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Vedtak fra Styringsgruppa 19.03.20

Vedtak:

1. Ut fra prosjektgruppens foreløpige anbefalinger og kost/nytte -vurderinger vil prosjektet anbefale at det 

utarbeides et forslag til en etablering av interkommunal vaktordning, som legges frem på et senere 

styringsgruppemøte. Skalerbar, fremtidsrettet, beredskap, teknisk/helsepersonell
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Beslutningsprosess

• Forslag til interkommunal vaktordning  ble lagt frem i Styringsgruppa 04.06.20

• I dag arrangeres webinar for Agder kommunene 

Forslag til vedtak presentert 04.06 med beslutning til vedtak 23.06:

1. Styringsgruppen støtter forslaget om at det arbeides videre med å etablere en interkommunal 

vaktordning

2. Styringsgruppen ber om at prosjektleder og delprosjektleder gjennomfører et webinar for 

Agderkommunene innen neste styringsgruppemøte, hvor forslag til interkommunal vaktordning 

presenteres

3. Styringsgruppen vil på neste styringsgruppemøte ta stilling til om det skal etableres en 

interkommunal vaktordning, samt utpeke leder og medlemmer til gruppen som skal innføre 

ordningen.
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• Utkast delt med Strgr. leder Wenche P. Dehli og leder RKG Aase S. Hobbesland 11. mai

• Presentert på Agdersamling 14. mai

Forutsetninger:

• Avtaleverk:

• Vaktavtalen må ligge over kommunale Lokale særavtaler (LSAer) , for så sikre forankring, 

godtgjørelser/kompensasjon, ferieavvikling, sykdom osv.

• Kompetanse:

• Vaktlaget bør bestå av 6-10 personer.

• Deltakerne må oppholde seg på Agder når de har vakt.

• Deltakerne må inneha kompetanse til å konfigurere og feilsøke alle plattformer med kritiske brukere, samt alt 

utstyr som er i bruk hos disse brukerne.

• Effektivitet og beredskap:

• Vaktdeltakerne vil effektivt kunne feilsøke via PC, med dersom man må rykke ut er det viktig at hver kommune 

har én person som er i beredskap.

Utkast til interkommunal vaktavtale
Deltakerne kommuner 14.05 på 
Agder samling:
Farsund
Arendal
Froland
Tvedestrand
Setesdal regionen
Kristiansand
Vennesla
Grimstad
Gjerstad
Lindesnes
IKT Agder
Valle
Kvinesdal
Åmli
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Omfang:
• Vakta er operativ 24/7/365, også på dagtid, med anbefalt responstid på maks 2 timer.

• Hver kommune har ansvar for å tilgjengeliggjøre nødvendig dokumentasjon

• Hver kommune er ansvarlig for reservelager

• Hver kommune BØR ha sin egen lokale ressursperson i beredskap, som kan brukes av vakta til 

lokal feilretting/avklaring

• Utstyr og systemer som er omfattet må være kritiske komponenter knyttet til hjemmeboende og 

institusjon, levert av Telenor, f.eks: CMP, Proalert, Neat Novo m/sensorer, Digitalt kameratilsyn, 

medisindispensere, GPS, Phoniro 6000)

• Følgende oppgaver omfattes foreløpig av vakta:

• Vakttelefon for mottak av kritiske feil fra tjenestene og institusjon.

• Telefonmottak av kritiske tekniske varsler.

• Mailmottak av viktige meldinger fra leverandører.
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Skalerbar og fremtidsrettet:
• Dersom en vaktordning skal være skalerbar og fremtidsrettet, bør det tas hensyn til evt. bytte av 

leverandør

• Dersom vi i dag tegner Utvidet Support mot gjeldende leverandør, vil vi måtte tegne enda en 

avtale ved evt. overgang til ny leverandør

• Vi må også rigge ordningen med personell som har kompetanse til å ta inn over seg nye 

produkter som vil kunne inngå i ordningen, slik som:

• Telma

• Utstyr for digital hjemmeoppfølging (avstandsoppfølging)

• Utstyr levert av Sørlandet Sykehus?

• Annet utstyr som sikrer effektiv måling, diagnostisering, medisinsk behandling mm (f.eks Kols, diabetes, 

dialyse, blodtrykk mm)

• Vakta skal være en garanti for at kritiske feil oppdages.

• I den grad det er mulig og ønskelig, skal vakta rette feil

• Ved lang kjørevei og ved behov for skifte av utstyr, må man vurdere om det er smart å bruke lokal 

ressurs i beredskap for å utføre dette i sin kommune

• Om nødvendig varsle beredskapsledelsen i berørte kommuner
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Kostnadsfordeling:

Forslag i utkast til vaktavtale:

I utgangspunktet fordeles alle faste kostnader 4 ganger årlig basert på følgende matrise:

• 25% eller 50% av totalkostnaden fordeles ut fra hvor mange aktive alarmbokser man har 

totalt i CMP

• Resten av totalkostnaden fordeles ut fra hvor mange aktive alarmbokser man har totalt i 

gruppen "Kritiske brukere" i CMP

• Alle variable kostnader faktureres gjeldende kommune ved bruk av vakta
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Innspill i etterkant av webinar

Det ønskes tilbakemelding fra Agder kommuner med avtale med Telenor, 

• Ønskes det å benytte Interkommunal vaktordning?

• Ingen bindende bekreftelse, men det vil være en føring for videre arbeid

Videre beslutningspunkt i styringsgruppemøte 23. Juni:

1. Styringsgruppen vil på neste styringsgruppemøte ta stilling til om det skal etableres en 

interkommunal vaktordning, samt utpeke leder og medlemmer til gruppen som skal innføre 

ordningen.

Innspill sendes til: Maahr.Ludvig.Eikeland@kristiansand.kommune.no og silje.skeie.stray@Kristiansand.commune.no

mailto:Maahr.Ludvig.Eikeland@kristiansand.kommune.no
mailto:silje.skeie.stray@Kristiansand.commune.no

