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Arbeidspakker 
Tjenesteinnovasjon & forvaltning består av:

1

Tjenesteforløp

2

Gevinstrealisering

3

Forvaltning
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Arbeidspakke 1 Tjenesteforløp

Hovedmål:

• Kommunene i Agder utarbeider gode tjenesteforløp knyttet til de ulike 

velferdsteknologiske løsningene de tar i bruk.

Delmål:

1) Arbeidspakken får innspill, innhenter maler, prosedyrer og verktøy fra 

kommunene. 

• 2) Utarbeide tjenesteforløp mal: Det ligger mal ute på eHelse Agder med 

eksempler fra bestilling 1 kommunene

3) Utarbeide forslag til informasjonsskriv: Ligger ute på eHelse Agder
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Tjenesteforløp mot responssenter

• Prosedyre og rutiner ferdig:

Pårørende som kontakt person

Medisindispensere

Sengealarm, døralarm og bevegelsessensor

Under arbeid:

• Kameratilsyn

• GPS

Kommer senere:

• Kollegavarsling

• Røykvarsler

• E-lås
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Arbeidspakke 2 Gevinstrealisering
Hovedmål:

• Kommunene i Agder utarbeider gevinstplan for innføring av 

velferdsteknologi: Birkenes kommune har laget gevinstplan for e-lås 

som ligger på eHelse Agder, men de andre bestilling1 kommunene 

jobber med dette

• Kommunene i Agder har økt kompetanse på 

gevinstrealiseringsprosesser

Delmål

1) Utarbeide modell og skjema for gevinstrealisering som kan støtte 

kommunene i arbeidet med innføring av velferdsteknologi med fokus på 

gevinstrealisering: Gevinstkartleggingsverktøy for hjemmeboende. 

Opplæring på regionale samlinger og pre konferanse

2) Utarbeide opplæringsverktøy i gevinstrealisering til kommunene: 

opplæring er gitt
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Verktøy og maler på ehelseagder.no

•Sjekkliste for forventede gevinster ved innføring av 

velferdsteknologi

•Forankringsverktøy (interessentanalyse og forankringsplan)

•Kvikk guide til velferdsteknologi (Lagt ut nylig)

•Gevinstoppfølgingsverktøy (for hjemmeboende)

•Gevinstoppfølgingsverktøy (for sykesignalanlegg, 

FORSINKET. Venter på PA !) 

•PA Webinar om gevinstrealisering, TA KONTAKT med meg
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Arbeidspakke 3 Forvaltning

Hovedmål 

• Kommunene i Agder har gode forvaltningsrutiner for helse- og omsorgstjenestene 

som inkluderer bruk av trygghetsteknologi

• Kommunene i Agder har økt kompetanse på tjenesteinnovasjon og forvaltning av 

velferdsteknologi. 

Delmål

1) Arbeidspakken får innspill og innhenter maler, prosedyrer og verktøy fra 

kommunene. Ut fra dette komme med anbefalinger til kommunene på verktøy: 

Innhentet fra Agder og de andre kommune i NVP (Totalt 263 kommuner)

2) Arbeidspakken kartlegger og utarbeider anbefaling for egenbetaling: Under arbeid

3) Arbeidspakken innhenter forvaltningsrutiner/ tildelingskriterier for 

velferdsteknologi: Under arbeid
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Tildelingskriterier og egenbetaling

Det er utarbeidet et dokument i samarbeid med 

Anne Cecilie Eivindson og Lillian Taraldsen i 

Forvaltning Kristiansand. 

De har vært frikjøpt en liten stilling til delprosjekt 2
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Bakgrunn for arbeidet med tildelingskriterier 
og egenbetaling

Styringsgruppa for prosjektet «Innføring velferdsteknologi Agder» har bedt om at det 

utarbeides anbefalinger for tildelingskriterier og egenbetaling 

Arbeidspakke 3«Forvaltning» har i tråd med målsetting:

 Innhentet forvaltningsrutiner og tildelingskriterier for trygghetsteknologi

 Innhentet ulike praksisrutiner for egenbetaling tilknyttet bruk av Velferdsteknologi
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Tildelingskriterier for trygghetsteknologi
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Overordnede tildelingskriterier

• Bruker må være bosatt i kommunen

• Tiltaket må være nødvendig for å hindre eller begrense risiko for skade på bruker

• Det skal vurderes om tiltaket fremstår som det minst inngripende alternativet

• Tiltaket må være i brukers interesse

• Bruker må ha et behov for helse og omsorgstjenester hjemlet i lovverk og fylle kommunens 

kriterier for tildeling av tiltaket eller at tiltaket er gitt som en servicetjeneste

• Det skal vurderes om bruker ville ha gitt tillatelse til tiltaket dersom bruker ikke kan gi uttrykk 

for det grunnet helsetilstand

• Dersom bruker motsetter seg bruk av trygghetsteknologi og mangler samtykkekompetanse, 

kan det fattes vedtak om tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A

• UH, Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9, regulerer bruk av tvang og makt overfor 

utviklingshemmede. I kapittel 9 er det spesielt nevnt at inngripende varslingssystemet eller 

tekniske innretning for observasjon og overvåking alltid skal regnes som tvang og makt
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Type teknologi og tildelingskriterier:

• Trygghetsalarm

Tildelingskriterier:

1. Bor i egen bolig

2. Har evne til å benytte seg av trygghetsalarm 

3. Har kronisk sykdom/funksjonshemming som hindrer bruk av bruke vanlig 

telefon/mobiltelefon.

4. Har behov for å tilkalle hjelp 

5. Har sykdom/funksjonshemming hvor fare for fall er til stede

6. Har behov for Velferdsteknologi som kommuniserer via trygghetsalarmen

7. Samtykker til utlevering av nøkkel til ytterdør
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• Sensorer (Dør, seng, bevegelse og inkontinens)

Tildelingskriterier:

1. Bor i egen bolig

2. Står i fare for å kunne gå ut og ikke finne hjem igjen/gå ut av sengen og ikke finne tilbake (evt. 

fallrisiko)

3. Kun har behov for hjelp/tilsyn dersom alarmen blir utløst og ellers klarer seg selv

Sengesensor

Bevegelsessensor

Dørsensor
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• Digitalt tilsyn kamera

Tildelingskriterier:

1. Bor i egen bolig

2. Står i fare for å kunne gå ut og ikke finne hjem igjen/gå ut av sengen og ikke finne tilbake, 

fallrisiko

3. Hindre vesentlig helseskade
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• GPS

Tildelingskriterier:

1. Bor i egen bolig

2. Det må være mobildekning i området der bruker bor

3. Står i fare for å kunne gå ut og ikke finne hjem og det vurderes økt livskvalitet ved å kunne gå på 

turer

4. Kan få med seg GPS/andre sørger for at bruker får med seg GPS når bruker går ut

5. Bruker kan ferdes trygt utendørs (innebærer vurdering av temperatur, passende bekledning, 

trafikksikkerhet)

6. Får ladet opp sin GPS og at den er slått på når bruker går ut
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• Medisindispenser

Tildelingskriterier:

1. Bor i egen bolig

2. Er innvilget hjelp til medisinering av helse- og omsorgstjenesten (fyller vilkår for hjelp til 

administrasjon av medisiner)

3. Mestrer å ta medisiner fra dispenseren og tar medisinen (ikke legger den fra seg)

4. Det er ikke fare for at bruker samler opp medisiner og tar for mye på en gang eller lar være å 

ta medisinene



18

Egenbetaling Trygghetsteknologi
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Styrende dokumenter

Helse- og omsorgstjenesteloven§ 11-2 med tilhørende forskrift: 

«For hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste, kan kommunen kreve vederlag av 

pasient og bruker når dette følger av lov eller forskrift»

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester: 

«Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for praktisk 

bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven gjelder også for Brukerstyrt 

Personlig Assistanse, som ikke er til personlig stell og egenomsorg. 

Med personlig stell og egenomsorg menes hjelp til å stå opp og legge seg, personlig hygiene, 

toalettbesøk, til å kle av og på seg, hjelp til å spise, nødvendig tilsyn og tilsvarende 

grunnleggende behov»
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Kommunens adgangen til egenbetaling:

For tjenestene det kan tas egenbetaling for fastsetter kommunen selv regler for egenbetaling 

Fagrapport om implementering av Velferdsteknologi i de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene (2012) fremhever: 

Det kan tas egenandel for tjenesten praktisk bistand og opplæring, herunder BPA. 

Det kan likevel ikke tas egenandel for tjenester som er til personlig stell og egenomsorg, eller 

der f.eks. trygghetsalarm, erstatter oppsøkende tjenester fra hjemmetjenesten 
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Det kan skisseres tre ulike forløp ved tildeling av 
trygghetsalarm:
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Tre ulike forløp for tildeling av trygghetsalarm:

. 

1. Trygghetsalarm tildeles som en servicetjeneste som kommunen kan kreve egenbetaling for. 

Ofte ikke behovsprøvd tjeneste, ikke hjemlet i helselovgivningen.

2. Trygghetsalarmen er en forutsetning for å kunne ha annen teknologi. Dersom teknologi 

erstatter lovpålagte tjenester må det vurderes om bruk av trygghetsalarm defineres som en 

helsetjeneste i hjemmet. Vurderes det at teknologi installeres med formål å erstatte 

helsehjelp, vurderes hvert tilfelle om egenbetaling for trygghetsalarm må bortfalle.

3. Trygghetsalarm er ikke hensiktsmessig for bruker, men en forutsetning for installasjon av 

annen teknologi. Hvis denne teknologien erstatter helsehjelp hjemlet i helselovgivningen kan 

det ikke kreves egenbetaling for trygghetsalarmen.

Utfra disse tre forløp vil det være utfordrende å kreve egenbetaling der den teknologiske 

løsningen erstatter en helsetjeneste
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Alternativ for egenbetalingspraksis i kommunene

Alternativ 1: Trygghetsalarmen blir betalingsfri når det installeres en annen teknologi, uavhengig om 

teknologien erstatter en helsetjeneste eller ikke. Tapte inntekter for kommunen må her sees opp mot 

administrasjonskostnader ved en annen løsning (behovsprøving i hver enkelt tilfelle)

Alternativ 2: Trygghetsalarmen er betalingsfri kun i de tilfeller der teknologien erstatter en lovpålagt 

tjeneste. Forvaltningsavdelingen vil da måtte kartlegge og vurdere om teknologien skal erstatte en 

helsetjeneste, fatte vedtak hvor det er beskrevet at egenbetaling faller bort. Her må det også tas stilling til 

hvilke rutiner kommunen vil ha i forhold til om betalingsplikten skal gjeninnføres hvis teknologien viser seg 

å ikke være hensiktsmessig og dermed fjernes. Her må administrasjonskostnadene dette medfører 

vurderes opp mot eventuell tapt inntekt ved å administrere ordningen på en annen måte   

Alternativ 3: Alle trygghetsalarmer blir betalingsfrie, uavhengig om det skal installeres annen teknologi 

eller ikke. Ta stilling til om tildelingskriteriene for trygghetsalarm skal endres, og vurdere tapte inntekter for 

kommunen opp mot eventuelle administrasjonskostnader ved å velge en annen måte å administrere 

ordningen på
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Hvilket alternativ bør velges som en felles anbefaling?

For å komme videre i prosessen:

• Vi inviterer Ledere av saksbehandlerkontor i Agder kommunene til 

arbeidsmøte

Tirsdag 28. mai kl. 9- 11.30. Det serveres lunsj 

Sted: Mathilde Henriksen i uetg. Rådhuskvartalet, Kristiansand

Påmelding til silje.skeie.stray@kristiansand.kommune.no innen 21. mai

mailto:silje.skeie.stray@kristiansand.kommune.no
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Takk for meg

Delprosjektleder, Silje Skeie Stray

silje.skeie.stray@kristiansand.kommune.no

mailto:silje.skeie.stray@kristiansand.kommune.no

