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RKG e-helse

v/ RKG sekr.
Kathrine Melby Holmerud og Erlend K. Faanes
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Introduksjon kommunalt responssenter
v/ Renate N. Olstad (Avd. leder)



Behov

• Demografisk utvikling - kommunene må endre måten 
de yter helse- og omsorgstjenester på

• Mål om at tjenestemottaker skal kunne bo hjemme 
lengst mulig

• Behov hos Agder-kommunene om utskiftning fra analoge 
til digitale trygghetsalarmer, samt utskiftning av 
varslingsanlegg på sykehjem

• Nasjonalt mål – velferdsteknologi er en integrert del av 
helse- og omsorgstjenestene innen utgangen av 2020



Kommunalt responssenter Kristiansand

• Kvalitet og nasjonal anbefaling:

▪ 24/7-365

▪ Anbefalt responstid- 95% innen 60 sekunder (basert 
på 1,5 trygghetsalarm pr bruker/måned)

▪ Helsepersonell som besvarer alarmer

▪ Minimum 2 på vakt

▪ Alltid sykepleier tilgjengelig

▪ Alle ansatte snakker og skriver flytende norsk, og 
behersker engelsk muntlig

• Bidra til økt trygghet for bruker, pårørende og ansatte

• Redusere arbeidsmengden i kommunens helse- og 
omsorgsvirksomhet



Kommunalt responssenter Kristiansand

• Jobber etter en svarprosedyre (utvikles og 
endres underveis)

• Målet er å hjelpe alle på likest mulig måte, 
uavhengig av om de bor i Kristiansand 
eller Bodø

• Kommunen og bruker velger om det er 
hjemmetjenesten eller pårørende som skal 
rykke ut på oppdrag

• Responssenteret får også henvendelser 
som hører hjemme hos nødetatene

• Kan være lettere å bruke alarmen i en 
akuttsituasjon enn å ringe i tlf

• Har utviklet og arbeider etter svarprosedyre

• Bidra til økt trygghet for bruker, 
pårørende og ansatte



Bakgrunn for kommunalt responssenter:

• Startet i mars 2017 med 2 kommuner- Telenorsamarbeid

• Bemanningsplan 2 – 2 - 2

• August 2021: 38 kommuner, ca. 17 000 brukere

• Bemanningsplan 4 – 4 - 3 

• Ca. 40 000 alarmhåndteringer pr. Mnd.

Alle ansatte har helsefaglig bakgrunn fra kommunal og

spesialist helse-tjenesten



Økt bemanning førte til nytt lokal



Kommunalt responssenter Kristiansand

Teknologi

Digital trygghetsalarm

Sengesensor 

Røyksensor

Fallsensor

Dørsensor

Planlagt kameratilsyn

Hendelsesbasert kameratilsyn

Medisindispenser Pilot avsluttes i august 2021

GPS Planlegger oppstart av pilot i Agder 

Tjenester som kan leveres:



Kommunalt responssenter Kristiansand

• Pilotering og videreutvikling av tjenester i samarbeid med Agderkommunene

• Tverrfaglig samarbeid – spille hverandre god på tvers av kompetanse 
områder av kommunene grenser

• COVID-19 – eget tiltakskort angående symptomer ble utviklet, og 
hjemmekontorløsning ble etablert dersom operatører måtte i karantene

• Deltakelse i Innovasjonsprosjektet - COVIdig

Videreutvikling og innovasjon i drift



Erfaringer

Avklaringsgrad

• Sender utrykning på ca. 30-40 % 
til brukere fra hjemmetjenesten.

• Ansatte i kommunenes 
hjemmetjenester opplever en stor 
avlastning.
▪ Mer ro hos brukerne, større 

ivaretakelse av taushetsplikten.

• Brukere opplever at de ansatte er 
mer tilstede.

• Stor grad av profesjonalitet i 
tjenesten



Omvisning kommunalt responssenter



Erfaringer deltakelse i Nasjonalt 
velferdsteknologiprogrammet (NVP)
v/ Silje S. Stray (Prosjektleder og koordinator NVP Trygghetsteknologi Agder)



Erfaringer

• Fase 1: 2013 - 2016

• Utprøving av bruk av velferdsteknologi i 34 kommuner

• Lister og Østre Agder deltok

• Fase 2: 2017 – 2020

• Spredningsfase

• Over 300 kommuner deltar nasjonalt

• Felles innføringsprosjekt for Agderkommunene 

▪ 2021 → Driftsorganisering

Trygghet og mestring



Erfaringer
• NVP stimuleringsmidler som har bidratt til:

Program «Velferdsteknologi Agder 2020»:

1) Felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi

(Felles kontrakt fra oktober 2017)

2) Kommunal responssentertjeneste (Startet mars 2017)

3) Innføring velferdsteknologi Agder

• Delprosjekt implementering velferdsteknologi

• Delprosjekt Tjenesteinnovasjon og forvaltning

• Kompetanseløft velferdsteknologi Agder

• Delprosjekt Tekniske alarmer

Pilotering driftsorganisering Trygghetsteknologi 2021

• Driftsorganisering hvor Kristiansand er vertskommune

https://www.ehelseagder.no/felles-anskaffelse-av-trygghets-og-varslingsteknologi-agder/
https://www.ehelseagder.no/prosjekter/kommunalt-responssenter/
https://www.ehelseagder.no/prosjekter/innforing-velferdsteknologi-agder/


Erfaringer

• Modning og innsikt tverrsektorielt og på ulike nivåer: 
▪ I den enkelte kommune

▪ Interkommunalt, 

▪ mellom kommunen og sykehus.

▪ I tillegg andre aktører som:
• Fastlege, 

• Fylkeskommune, 

• Statsforvalter,

• Undervisningsinstitusjoner,

• Leverandør.

▪ Samarbeid, nettverk og prosessveieldning har vært nyttig

▪ I tillegg mulighet til å peke på barrierer og behov for innsats

Trygghet og mestring



Erfaringer
Fra kommunene:

«Viktig å bli kjent 
med folk med 
lignende behov»

«Responssenteret bidrar godt»

«Arbeidsfordeling gir 
raskere resultater»

«Sterkere sammen enn alene»

Verdifull erfaringsdeling mellom kommuner:

• Lære av hverandre – hvordan har andre 

kommuner gjort det? 

• Dokumentdeling

• Nettverksbygging i Agder

• Felles problemstillinger – løse de i fellesskap



Noen barrierer som hindrer skalering

Organisatoriske:

▪Manglende helhetlig tjenestemodell implementert

• Manglende ressurser, roller og ansvar

▪Overordnet strategi og handlingsplan for e-helse

▪ Lederforankring på ulike nivå

• Forståelse av investeringsnivå og sammenheng til 

gevinstrealisering

Tekniske:

▪Umodent marked føre til  fragmenterte løsninger



Videre innsats

• Stimulere til varig driftsorganisering ved Helhetlig tjenestemodell 

hvor de ulike e-helse satsningene sees i sammenheng

▪ «Felles grunnmur» 

▪ Storskala drift av velferdsteknologi

▪ Overføring av erfaring, verktøy og tiltak fra trygghets og mestringsprosjektet 

til NVP barn -og unge og Digital hjemmeoppfølging 



Silje.Skeie.Stray@kristiansand.kommune.no


