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Petra
Alder: 91 år
Bosituasjon: Bor alene i omsorgsbolig
Sykdomshistorie: Diagnostisert med Alzheimers i 2017
Implementert velferdsteknologi: GPS og kameratilsyn
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Situasjonen før trygghets- og mestringsteknologi ble implementert

• I 2017 fikk Petra påvist Alzheimers. Konsekvensene av dette var 
kognitiv svikt, nedgang i vekt og mer forvirring.

• Hun låste ofte seg selv ute fra leiligheten, også på natten. Dette 
skapte bekymring blant både naboer og pårørende.

• Hjemmesykepleien satte inn ekstra tilsyn på både dag og natt, men 
løsningene var likevel ikke forsvarlig. 

• Sykehjemmet hadde ingen ledige plasser, og kommunen så derfor 
at noe måtte gjøres.

Implementering av GPS og kamerateknologi

• Petra fikk tildelt GPS slik at hun kan fortsette å gå til butikken alene.

• Hun fikk også installert kamera, slik at hjemmesykepleien kan passe 
på at det ikke oppstår noen uønskede hendelser mellom de fysiske 
tilsynene.

Gevinster

• Petra kan gjøre mer av det hun vil på egenhånd, blant annet omgås 
nabodamene og gå tur til butikken i sentrum.

• Hjemmetjenesten vet alltid hvor hun oppholder seg, og Petra føler 
seg derfor trygg på at hun ikke blir utelåst fra leiligheten i lang tid. 

• Hjemmetjenesten oppnår også gevinster i form av unngåtte 
kostnader:

o Reduserte antall fysiske tilsyn.

o Utsatt sykehjemsplass har gitt årlige unngåtte kostnader på 
1mNOK siden starten av 2018.

o Unngår potensielle leteaksjoner.

• Det gir også en trygghet for Petra sine pårørende, som nå vet at hun 
alltid blir passet på.
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Kostnader før og etter oppstart av tjenesten

Kostnad for tjenesten med velferdsteknologi

Antall besøk er endret til 3 på dag og 0 på natt.

• Kostnad per måned for kameratilsyn: 1 200 kr

• Kostnad per måned for GPS: 244 kr

• Månedlige lisenskostnader: 195 kr

• Månedlige lønnskostnader: 24 750 kr

I tillegg unngår kommunen kostnad for sykehjemsplass. Dette utgjør 
1mNOK i året, eller 83 888 kr pr måned. 

Kostnader etter oppstart av tjenesten

Pleietid før oppstart

• Antall besøk per måned: 120 besøk (2 hver dag, 2 hver natt)

• Tidsbruk per måned (inkl. kjøring): 60 timer (30 min per besøk)

Kostnad før oppstart

• Lønnskostnad hjemmetjeneste per måned: 33 000 kr1 (kostnaden 
inkluderer påslag for kjøring)

Forventet fremtidig pleietid  

• Uten velferdsteknologi oppgir kommunen at Petra med høy 
sannsynlighet ville hatt behov for sykehjemsplass i nær fremtidig. 

• Inntil en slik tjeneste hadde kommet på plass kan det forventes at 
antall hjemmebesøk hadde holdt seg stabilt på 4 tilsyn per døgn.

• Siden GPS og kameratilsyn ble implementert hos Petra har antallet 
behov for fysiske tilsyn per døgn blitt redusert, og hun kan fortsette å 
bo hjemme.

Kostnader før oppstart av tjenesten
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1) Det benyttes en timespris på 500kr (inkl sosialge avgifter) + påslag på 10% for kjøring.
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Detaljering av tall
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UTEN VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERT

MED VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERT

2018 2019 2020 Totalt

Årlige kostnader for hjemmetjenester1 kr 396 000 kr 403 920 kr 411 998 kr 1 211 918

Årlige kostnader for sykehjemsplass2 kr 1 000 000 kr 1 020 000 kr 1 040 400 kr 3 060 400

Totale kostnader uten teknologi kr 1 396 000 kr 1 423 920 kr 1 452 398 kr 4 272 318

2018 2019 2020 Totalt

Kostnader velferdsteknologi

Årlig kostnad kameratilsyn3 kr 11 948 kr 12 186 kr 12 430 kr 36 564

Årlig kostnad GPS3 kr 2 925 kr 2 984 kr 3 043 kr 8 952

Lisenskostnader3 kr 2 340 kr 2 387 kr 2 435 kr 7 161

Årlige kostnader for hjemmetjenester kr 297 000 kr 302 940 kr 308 999 kr 908 939

Årlige kostnader for sykehjemsplass kr 0 kr 0 kr 0 kr 0

Totale kostnader med teknologi kr 314 213 kr 320 497 kr 326 907 kr 961 616

Gevinst kr 1 081 788 kr 1 103 423 kr 1 125 492 kr 3 310 702

*Alle kostnader er inflasjonsjustert med 2% årlig (Kilde: SSB, Konsumprisindeksen)

1) Består av en timespris på 550kr (inkl 10% påslag for kjøring). Det er lagt til grunn 4 besøk daglig, som hvert tar 30min inkludert kjøring.

2) Kommunen kalkulerer selv med å spare 1mNOK ved å unngå sykehjemsplass.

3) Prisene er hentet fra tidligere anskaffelser av velferdsteknologi. Kameratilsyn er en RoomMate, og prisen for GPS er for en mobil trygghetsalarm.

4) Antall besøk er redusert til 3 på dagtid. Med andre ord en 25% reduksjon  i kostnader til hjemmetjenester.
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Situasjonen før elektronisk medisindispenser ble implementert

• Marit har diabetes, epilepsi og glemmer ofte om hun har tatt 
medisinene sine eller ikke. 

• Hun mottok besøk av hjemmetjenesten flere ganger daglig.

• Marit fikk bistand til blant annet medisinering, kontroll av 
insulinnivå og hjelp til å gi riktig mengde insulin.

Oppstart av elektronisk medisindispenser

• Da Marit fikk elektronisk medisindispenser ble antall besøk fra 
hjemmetjenesten redusert til ett besøk daglig for oppfølging av 
insulinnivået.

• Annenhver uke kommer hjemmetjenesten innom for et lengre 
besøk og skifter multidoserull  i dispenseren. 

Alder: 86 år.
Bosituasjon: Bor sammen med datteren sin
Sykdomshistorie: Diabetes, epilepsi og lett Alzheimer.
Implementert velferdsteknologi: Elektronisk multidosedispenser (Evondos) 

Gevinster

• Marit er mer selvstendig i hverdagen, og opplever økt verdighet som 
følge av at hun ikke føler seg like mye til bry for hjemmetjenesten. 

• Hjemmetjenesten oppnår gevinster i form av unngåtte kostnader og 
tidsbesparelser:

o Reduserte antall besøk, unngåtte bilkostnader og reduserte 
utslipp.

o Unngåtte kostnader til potensiell institusjonsplass.

• Det gir også en økt trygghet for datteren til Marit nå som hun vet at 
hennes mor får riktig menge medisiner til rett tid. 

• Multidosedispenseren er et viktig hjelpemiddel for at tjenesten skal 
kunne yte forsvarlig helsehjelp og ivareta brukerens behov på en 
best mulig måte. 
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Petra
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Kostnad for tjenesten med elektronisk medisineringsstøtte

• Månedlige lisenskostnader : 2.688 kr

• Månedlig bilkostnader: 221 kr

• Lønnskostnader til pleiebesøk per måned: 

- År 1: 7.350 kr
- År 2 - 5: 4.200 kr  

Kostnader etter oppstart av tjenesten

Pleietid før oppstart

• Antall besøk per måned: 90 besøk (3 hver dag).                                                                         

• Tidsbruk per måned:15 timer (10min per besøk).

Kostnad før oppstart

• Lønnskostnad til hjemmetjeneste per måned: 10 500 kr. 
Dette er basert på 15 timer hjemmetjeneste til en kostnad på 
700 kr per time inkl. sosiale ytelser.

Forventet fremtidig pleietid  

• Uten elektronisk medisindispenser ville Marit fått 3 daglige besøk for 
utlevering av medisiner og måling av insulinnivået. 

• Etter tildeling av dispenser vil hjemmetjenesten redusere antall besøk 
fra 3 til 1 besøk daglig. Legger vi til besøk for påfylling og feilsituasjoner 
settes 54 sparte besøk/mnd. Det tilsvarer 648 unngåtte besøk per år 
per dispenser.

Kostnader før oppstart av tjenesten

6

129 780 132 376 135 023
123 096

20 000

0

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

87 562

År 1 År 2 År 3

85 845

Kostnader uten teknologi Kostnader med teknologi

KOSTNADSSAMMENLIGNING OVER EN TREÅRSPERIODE

Kostnader før og etter oppstart av tjenesten
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Detaljering av tall 
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År 1 År 2 År 3 Totalt

Årlige kostnader for hjemmetjenester1 kr 126 000 kr 128 520 kr 131 090 kr 385 610

Bilkostnader2 kr 3 780 kr 3 856 kr 3 933 kr 11 568

Totale kostnader  kr 129 780 kr 132 376 kr 135 023 kr 397 179

År 1 År 2 År 3 Totalt

Årlige kostnader for hjemmetjenester3 kr 88 200 kr 51 408 kr 52 436 kr 192 044

Årlige lisenskostnader4 kr 32 250 kr 32 895 kr 33 553 kr 98 698

Bilkostnader2 kr 2 646 kr 1 542 kr 1 573 kr 5 761

Totale kostnader kr 123 096 kr 85 845 kr 87 562 kr 296 503

Gevinst kr 6 684 kr 46 530 kr 47 461 kr 100 675

*Alle kostnader er inflasjonsjustert med 2% årlig (Kilde: SSB, Konsumprisindeksen)

1) Det er benyttet en timespris på 700kr (inkl sosiale utgifter). Denne er multiplisert med 90 månedlige besøk, som hvert tar 10 minutter.

2) Statens sats for kilometergodtgjørelse = 3,50 kr. Oslo kommuner regner med at det i snitt kjøres 1km per besøk (Kilde: Oslo kommune, gevinstrapport – elektroniske medisindispensere)

3) Etter implementeringen av Evondos er antall besøk redusert til 1 per dag (+ ektra besøk hver 14. dag for skifte av multidoserull).

4) Månedlig leie for Evondos E300 = 2688 kr inkl. mva (Kilde: Nasjonal anskaffelse av medisindispensere).

UTEN VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERT

MED VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERT

file:///C:/Users/OSLOA2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/GJCGPLY3/Gevinstvurdering EMD Versjon 0.8.pdf

