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SAMMENDRAG 

Arendal kommune deltar i Nasjonalt velferdsteknologi-

program via Agderprosjektet «Innføring av velferds-

teknologi Agder 2020». Denne gevinstrealiserings-

planen er utarbeidet i arbeidsgruppen «Bestilling 1 - 

døralarm» og kan være til hjelp for å identifisere, 

dokumentere og vise til effekter av innføring av 

velferdsteknologi. Den blir et av flere verktøy i det videre 

arbeidet med innføring og bruk av velferdsteknologi i 

kommunen. 

 

Valgt teknologi  

Valgt teknologi er døralarm for hjemmeboende. For å 

kunne ta døralarm i bruk er det nødvendig med en 

digital trygghetsalarm, denne fungerer som en 

«plattform».  

 

Endringer  

Det har vært en organisasjonsutvikling der hjemme-

sykepleien jobber på nye måter med ny teknologi. Dette 

er en forutsetning for å oppnå forventede gevinster.  

 

Gevinster  

Ved bruk av døralarm hos hjemmeboende har man sett 

gevinster knyttet til økt kvalitet, unngåtte kostnader, 

spart tid og positivt omdømme for kommunen.  

 

Økt kvalitet 

- Behovsutløste tilsyn  

- Tjenesten blir tilrettelagt pasienten da vi får 

bedre oversikt over pasientens behov 

- I perioder med økt antall utløste døralarmer hos 

den enkelte kan man få et nytt «målepunkt» for urinveisinfeksjon (UVI) eller 

andre akutte tilstander som utløser økt vandring hos pasienten 

- Sikkerhet  

Nøkkelord: 

Døralarm for hjemmeboende 

Endring 

- Organisasjons-

utvikling 

- Tjenesteinnovasjon 

Gevinster 

- Økt kvalitet 

- Unngåtte kostnader 

- Spart tid 

- Økt omdømme 

 



  

- Mulighet for kartlegging av døgnrytme hos pasienten. Dårlig nattesøvn kan 

avdekkes 

- Forbedring av nattesøvn 

- Trygghet for både pasient, pårørende og ansatte 

- Pasienten kan bo lengre hjemme 

- Bedre hverdag for ansatte 

- Bevisstgjøring av arbeidsvaner og økt kvalitet på tjenesten  

 

Unngåtte kostnader 

- Kan utsette behov for institusjonsplass 

- Kan forebygge oppbemanning 

- Kan redusere antall tilsyn, spesielt på natt 

- Kan redusere konsekvenser som innleggelse på grunn av for eksempel fall og 

nedkjøling dersom pasienten går ut 

- Kan forebygge leteaksjoner 

 

Spart tid 

- Unngå/redusere faste tilsyn da hjemmesykepleien med døralarm utfører tilsyn 

som er behovsutløste. 

 

Omdømme 

- Kommunen får et økt/positivt omdømme og andre kommuner ser til den 

jobben som gjøres her 

- Godt forankret i ledelsen er pådriver til positiv fremdrift innad i kommunen  

- Er fremoverlent og jobber annerledes med ny teknologi for å oppnå gevinster  

- Mer attraktivt å jobbe i en kommune som tar i bruk ny teknologi 

Om en klarer å oppnå ovenstående gevinster som økt kvalitet, unngåtte kostnader og 

spart tid vil dette avhenge av hvert enkelt tilfelle. En kan imidlertid trolig trekke 

konklusjonen at flere pasienter kan bo lenger hjemme ved bruk av døralarm, samt at 

man kan unngå/redusere antall faste tilsyn. Dette er forventet å være en mindre 

kostnad enn om pasienten bor på institusjon. En viktig forutsetning for å få ønskede 

gevinster er at man endrer måten man jobber på, tjenesteinnovasjon.  
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1.0 Introduksjon  
 

Arendal kommune deltar i Nasjonalt velferdsteknologi-

program via Agderprosjektet «Innføring av velferds-

teknologi Agder 2020». Målsettingen til prosjektet er at 

«trygghets- og varslingsteknologi er integrert i helse- og 

omsorgstjenesten i alle 30 kommunene innen 2020, på 

en slik måte at det gir gevinster» (ehelseagder.no). 

Gevinstene er tydelige ved bruk av velferdsteknologiske 

løsninger i kommunene, og Helsedirektoratet anbefaler 

at kommunene tar i bruk følgende løsninger: GPS, 

elektronisk medisindispenser, e-Lås, digitalt tilsyn 

(døralarm), digitale pasientvarslingsanlegg, 

logistikkløsning for mer optimale kjøreruter, digitale 

trygghetsalarmer og responstjenester 

(helsedirektoratet.no/velferdsteknologi-anbefalinger). 

Arendal kommune har følgende mål i forhold til dør-

alarm hos hjemmeboende: 

- At pasienten kan bo hjemme lengst mulig 

- Skape trygghet for både pasienten, pårørende og 

ansatte 

- Skape økt kvalitet på tjenesten, som tilbys fra 

Arendal kommune 

Denne gevinstrealiseringsplanen er utarbeidet i arbeids-

gruppen «Bestilling 1 - døralarm» og kan være til hjelp 

for å identifisere, dokumentere og vise til effekter av 

innføring av velferdsteknologi. Den blir et av flere 

verktøy i det videre arbeidet med innføring og bruk av 

velferdsteknologi i kommunen. 

Arendal kommune har benyttet døralarm hos hjemme-

boende siden 2015, og har 8 brukere med døralarm i 

hjemmet per 23.11.18. Det er forventet en økende 

etterspørsel i 2019.  

1.1 Forankring og budsjett  

For å sikre gevinster med innføring av velferdsteknologi er det viktig med forankring i 

ledelsen, involvering av flere deler i tjenesten, samarbeid på tvers av sektorer og vilje 

Arendal kommune: 

- Antall innbyggere:  

44 795 per 30.09.18 

- Antall innbyggere over 65 år:  

8155 per 01.01.2018 

 

Trygghets- og 

mestringsteknologi: 

- - Trygghetsalarm             

(Totalt 700 analoge trygghets-

alarmene er over på digital 

plattform, medio mars 2018) 

- - Døralarm 

- - Mobil trygghetsalarm 

(Safemate) 

 

 

https://www.ehelseagder.no/prosjekter/innforing-velferdsteknologi-agder/
https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi#-anbefalinger-om-velferdsteknologiske-løsninger-i-kommunene
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til å satse. En er også avhengig av et responssenter for mottak av eksempelvis 

trygghetsalarmer og tilhørende sensorteknologi. 

I Arendal kommune er dette forankret politisk og i kommuneledelsen. Det er etablert 

en styringsgruppe for velferdsteknologi og e-helse. Tett samarbeid med Østre Agder 

regionen, samt i Agderprosjektene.  

1.2 Disposisjon av planen  

Denne gevinstrealiseringsplanen er bygd opp ut i fra gevinstrealiseringsprosessen tre 

faser som følger:  

– Fase 1 Gevinstkartlegging, kap. 2.0  

– Fase 2 Gevinstplanlegging, kap. 3.0   

- Fase 3 gevinstoppfølging, kap. 4.0]  
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2.0 Gevinstkartlegging 
 

Kapitlet beskriver potensielle gevinster Arendal kommune vil kunne oppnå gjennom 

implementering av døralarm for hjemmeboende. Kapitlet beskriver hvordan helse- og 

omsorgstjenestene skal endres ved hjelp av teknologi og hvilke positive effekter dette 

vil skape for brukere, pårørende og ansatte. Det angis videre forutsetninger for at 

gevinstene blir realisert.  

2.1 Identifisere brukere  

Døralarm hos hjemmeboende er en alarm som er aktiv en gitt periode på døgnet, 

etter avtale mellom kommunen og/eller pasient og pårørende. Dersom døra åpnes i 

gitt tidspunkt vil kommunalt Responssenteret varsle hjemmesykepleien som tar tilsyn, 

evt ringer pasient på fasttelefon for dialog og sikre at pasient er inne i bopel 

(individuelle avtaler jf prosedyre). 

Arendal kommune hadde første montering av døralarm i 2015, og per november 

2018 er det 8 aktive døralarmer i kommunen. Totalt er det montert ca. 30 døralarmer 

siden oppstart.  

Alarmene har blitt koblet til et responssenter, og i enkelte tilfeller til 

hjemmesykepleien direkte. 

For å identifisere pasienter med behov for døralarm benytter hjemmesykepleien 

sjekklister som en del av Gode pasientforløp. Dette består blant annet av en 

funksjonskartlegging der velferdsteknologi er et eget punkt. Dette bidrar til at 

hjemmesykepleien kan identifisere behov for velferdsteknologi (Se vedlegg 2). 

Tjenestekontoret, hukommelsesteam, innsatsteam, korttidsavdelinger, montører på 

hjemmebesøk kan også oppdage behov. Når behovet er avdekket benyttes det eget 

kartleggingsskjema på samtykkekompetanse mm i fagsystemet Gerica. Dette er med 

å bidra til at døralarm blir montert etter en grundigere vurdering.  

 

2.1.1.Endringer 

For hjemmesykepleien har dette resultert i:  

 Pasientene får tilsyn når de trenger det (behovsutløste tilsyn).   

 En har tatt bort/redusert antall rutinemessige tilsyn. 

 Nytt tjenesteforløp 

 Nye rutiner 

 Månedlig evaluering av tjenesten  

For tjenestekontoret: 
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 Nye rutiner 

 Nytt fagsystem, registrering i ProAlert 

 Nytt tjenesteforløp 

 Månedlig evaluering av tjenesten  

 

Trygghetsalarmtjenesten: 

 Nye rutiner 

 Nytt fagsystem, registrering i ProAlert 

 Nytt tjenesteforløp 

 Månedlig evaluering av tjenesten  

2.2 Identifisere Gevinster 

For å identifisere gevinster har man i Arendal Kommune benyttet gevinstkartleggings-

verktøy, prosjektet «digitalt nattilsyn», fulgt nasjonale anbefalinger for 

velferdsteknologi (Helsedirektoratet 2017), samt brukt journalsystemet Gerica og egne 

erfaringer i kommunen.   

 

Man har her valgt å samle gevinstene knyttet til «økt kvalitet» og «omdømme» samt 

«unngåtte kostnader» og «spart tid», og har laget en felles beskrivelse for hver av 

disse sammenslåtte kategoriene.  

Innføring av døralarm hos hjemmeboende vil gi generelt en økt kvalitet for både 

brukere, pårørende og ansatte, som videre vil gi en økt kvalitet på tjenestene som 

tilbys i Arendal kommune.  

2.2.1 Gevinster knyttet til økt kvalitet og omdømme:  

- Behovsutløste tilsyn (avdekker pasientens reelle behov) 

- Tjenesten blir tilrettelagt pasienten da man får bedre oversikt over pasientens 

behov 

- I perioder med økt antall utløste døralarmer hos den enkelte får man et nytt 

«målepunkt» for UVI eller andre akutte tilstander som utløser økt vandring hos 

pasienten 

- Sikkerhet (det fanges opp at pasienten går ut) 

- Individuell tilpasning av når døralarmen skal være aktiv 

- Mulighet for kartlegging av døgnrytme hos pasienten. Dårlig nattesøvn kan 

avdekkes 

- Forbedring av nattesøvn (unngåtte forstyrrelser ved faste tilsyn) 

- Trygghet for både pasient, pårørende og ansatte da det fanges opp om 

pasienten går ut 

- Pasienten kan bo lengre hjemme 

- Bedre hverdag for ansatte (kan redusere stressnivå) 

file:///C:/Users/sidah/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/P7KJDIUQ/Gevinstplan%20døralarm%20AK%20per%2030.04.19%20-%20redigering%20MK-WM.docx
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- Bevisstgjøring av den enkelte ansattes arbeidsvaner som kan gi 

organisasjonen/kommunen økt kvalitet på tjenesten da dette kan forbedre 

dagens rutiner og jobbe annerledes 

- Økt mestringsfølelse for pasient  

- Som et resultat av at Arendal kommune bruker døralarm ser en at kommunen 

får et økt/positivt omdømme og andre kommuner ser til den jobben som gjøres 

her.  

- Forankring hos ledelsen gjør at det snakkes innad i kommunen om at en er 

fremoverlent og jobber annerledes for å oppnå gevinster.  

- Det er mer attraktivt å jobbe i en kommune som tar i bruk ny teknologi 

 

Disse gevinstene skapes ved at døralarm monteres på fortrinnsvis utgangsdører i 

hjemmet til pasienten, etter at en behovskartlegging har blitt gjort. En forutsetning er 

også at hjemmesykepleien, tjenestekontor, samt trygghetsalarmtjenesten jobber 

annerledes og at gevinster blir fulgt opp. Dermed kan trolig pasienten bo lengre 

hjemme enn om han/hun ikke hadde fått montert døralarm. Gevinstene har Arendal 

kommune funnet gjennom tall og journaler fra ProAlert og Gerica.  

Døralarm vil kunne skape en trygghet for både kommunen, pasienten og pårørende 

da det varsles når pasient går ut på for eksempel natt og tilsyn iverksettes. Således 

kan også den ansattes stressnivå reduseres, da en nå slipper å være usikker på om 

pasienten har gått ut alene.  Da mange pasienter også ønsker å bo lengst mulig 

hjemme, kan dette være med på å møte disse ønskene gjennom å montere alarm. 

Pasienten kan fremdeles bevare tryggheten han/hun ønsker, og samtidig bevare 

mestringsfølelsen ved at en ikke føler seg overvåket ved hyppige tilsyn.  

Det vises til tidligere erfaringer der det har blitt oppdaget tilfeller der pasienten er 

veldig urolig nattestid, og alarms utløste tilsyn har trolig forebygget at pasienten har 

tatt seg ut på egenhånd. Ved for eksempel endringer i vandringsmønster utføres 

kartlegging og tiltak iverksatt (for eksempel medikamentell behandling av pågående 

UVI/lungebetennelse, eventuelt tiltak som dagsenter for å aktivisere pasienten mer 

på dagtid). Økt kvalitet oppnås også da det er mulig å individuelt tidsinnstille 

døralarmen etter pasientens behov. Store leteaksjoner er også negativt for 

kommunens omdømme.  

 

2.2.2 Gevinster knyttet unngåtte kostnader og spart tid: 

- Kan utsette behov for institusjonsplass 

- Kan forebygge oppbemanning 

- Kan redusere antall tilsyn, spesielt på natt 

- Kan redusere konsekvenser som innleggelse på grunn av for eksempel fall og 

nedkjøling dersom pasienten går ut 
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- Kan forebygge leteaksjoner 

- Kan også utløse flere besøk da døralarm avdekker pasientens reelle  

vandringsmønster og behov for tilsyn i perioder 

- Unngå/redusere faste tilsyn da hjemmesykepleien med døralarm utfører tilsyn 

som er behovsutløste. 

 

Ovenstående gevinster vil skapes ved at døralarm blir montert, det jobbes 

annerledes og gevinster følges opp.   

Arendal kommune har erfart at behovsutløste alarmer fører til en reduksjon av faste 

tilsyn spesielt på natt. Dette har ført til spart tid, både i forhold til selve tilsynet og 

kjøretid til/fra pasienten. Ansatte kan benytte sine ressurser på andre viktige 

oppgaver og oppbemanning kan unngås. I tilfeller der det er fare ved at pasienten 

går ut, kan det være behov for fastvakt. Ved installering av døralarm kan dette 

unngås. Imidlertid kan døralarm også avdekke at pasienten periodevis vandrer ut 

mer enn det som var antatt som igjen viser til behov for at ytterligere tiltak iverksettes.   

En institusjonsplass har en estimert kostnad på ca. 1 million per år. Å kunne ivareta 

pasienten i eget hjem, der døralarm er et viktig hjelpemiddel, er hensiktsmessig i 

forhold til kostnadsbesparelse.   

Å unngå fall og andre skader vil også kunne forebygge innleggelser på sykehus og 

andre institusjoner, også forebygge leteaksjoner. Dette er besparende i et samfunns-

økonomisk perspektiv.  

2.2. Beregne gevinster 

Kapitlet inneholder vurdering av gevinstene som Arendal kommune vil oppnå 

gjennom utrulling av døralarm hos hjemmeboende i 2018-2019, og detaljer for 

hvordan disse skal måles. Det har blitt tatt utgangspunkt i 2 bruker case, og her 

vurderes gevinster og kostnader.  

 

2.2.1 Gevinster 

 

Pasient 1: Forebygge korttidsplass og redusere antall nattlige tilsyn 

Case: Pasient er minstepensjonist, og har en egenandel på digital trygghetsalarm 

som er 322,- per måned. Dette er en pasient som er samtykkekompetent og ønsker 

selv en døralarm. Vanligvis betaler pasient kun månedskostnad for trygghetsalarm. 

For å få døralarm må man ha installert en digital trygghetsalarm. Døralarm har ikke 

noen kostnad dersom den erstatter nødvendig helsehjelp.  
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Steg 1, En har tatt utgangspunkt i standardisert prisliste før en har startet 

brukerregistreringen.  

Steg 2, Brukerregistrering: 

Pasient har tilsyn x 1 per natt. Ved installering av trygghetsalarm vil det forebygge at 

pasient har behov for korttidsplass, og man forespeiler at det vil bli ca. 4 alarmutløste 

tilsyn per måned. OBS. Utgangspunktet her er at pasienten kun har hjelp på natten. 

Figur 1 viser at kommunen potensielt vil få en estimert spart kostnad per måned på kr 

84 497,33.  

 

 

Figur 1: Estimat over potensielle gevinster, sparte timer og månedlig økonomisk besparelse.  

 

Steg 3 + 4, Månedlig registrering og resultater:  

Figur 2 viser periodens samlede resultat fra en månedlig registrering gjort i Gevinst-

oppfølgingsverktøyet i Excel:  
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Figur 2: Periodens samlede resultater. 

 

Pasient 2: Forebygge langtidsplass 

Case: Pasient er minstepensjonist, og har en egenandel på digital trygghetsalarm 

som er 322,- per måned. Han er ikke samtykkekompetent og har tilsyn x 3 per natt. 

Nå ser pleierne i samarbeid med pårørende behovet for døralarm da han stadig har 

gått tynnkledd ut på natten.  

Ved installering av døralarm vil det kunne forebygge at pasient har behov for 

langtidsplass, og man forespeiler at det vil bli ca. 50-60 alarmutløste tilsyn per 

måned. Kommunen vil potensielt få en estimert spart kostnad per måned på kr 

162 806,67 (Se figur 3). 

Figur 3: Estimerte resultater 
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Figur 4 viser periodens samlede resultat fra en månedlig registrering. 

 

Figur 4: Oversikt i dashbord 

 

2.3.2 Kostnader 

Arendal kommunen har investeringskostnader og løpende driftskostnader som følger: 

Investeringer 10 døralarmer p.t. 
- Innkjøpspris døralarm = kr 1 000,- Kr 10 000 

- Digital trygghetsalarm 4G = 3800,- Forventet 
levetid 2 år 

Kr 38 000 

- Montering = Ca 1 time (programmering, 
montering, testing, kjøring) Estimert til ca 
1000,-  

Kr 10 000 

  
Løpende driftskostnader  

- Lisens per måned (digital trygghetsalarm) = 
60,- 

- Arendal betaler 504 000,- pr år i lisens 

Kr 600 

- Responssenteret per bruker per måned = 79,-  
- Arendal betaler 663 600,- pr år for alle 

trygghetsalarmene  

Kr 790 

- Responssenteret per innbygger per år = 3,- 
Arendal betaler 135 000,- pr år for 
responssenterløsningen 

- For 10 døralarmer har vi beregnet at vi belaster 
16,60,- pr døralarm pr måned 

Kr 166 

- Teknisk responssenterløsning til Telenor per 
bruker per måned = 25,-   

Kr 250 
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- Arendal betaler 210 000,- pr år for 
responssenterløsningen 

- Vedlikehold = 0,- (Opplever lite feil og 
vedlikehold etter montering) 

- Batterikostnad kr 10,- + kjøring 

Kr 0,- 

- Overvåking = 1000,- Bruker i snitt 1 time per 
dag for å sjekke alle alarmene i CMP (p.t. 700). 
1,42 kroner pr bruker.  

- Arendal bruker ca 300 000,- (grovt estimat) pr 
år for overvåking 

Kr 426 

Tabell 1: Døralarm – investeringer og løpende driftskostnader for kommunen. 

 

Totalt er dette blitt kr 58 000,- i investeringskostnader for 10 døralarmer og kr 2 232,- 

i løpende driftsutgifter pr. måned for 10 døralarmer. 

 

Løpende inntekter:  

For brukere som har trygghetsalarm og bruker denne funksjonen tilkommer det en 

kostnad per måned beregnet ut i fra samlet nettoinntekt.  

Pasientens inntekt:  Kostnad trygghetsalarm per måned:  
- 0,-             (Under 2G pr mnd.) - 322,- 
- 193 766,-  (Over 2G pr mnd.) - 611,- 
- 484415,-   (Over 5G pr mnd.) - 728,-  

Tabell 2: Trygghetsalarm - kostnader per måned for bruker 
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3.0 Gevinstplanlegging 
 

Kapitlet inneholder planer/tiltak for realisering av gevinstene fra trygghets- og 

varslingsteknologi i Arendal kommune. Kapitlet beskriver de viktigste tiltakene for å 

realisere gevinstene samt roller og ansvar for gevinstrealiseringsarbeidet.  

3.1 Gevinstrealiseringstiltak og oppfølgingsstruktur 

For å følge opp gevinster i Arendal kommune har en på 3 pasienter med tjenesten 

døralarm jobbet med følgende:    

Lister fra ProAlert har gitt en oversikt over antall utløste døralarmer per bruker i en 

gitt tidsperiode som startet første hele måned pasienten hadde døralarmen. Tall og 

informasjon hentet fra fagsystemet Gerica har vist antall tilsyn fra hjemmetjenesten i 

forhold til tall for utløste døralarmer fra ProAlert. I Gerica har en også sett tjeneste-

bildet til pasienten både før og under døralarm. Disse opplysningene fra fagsystemet 

har gitt grunnlag for å vurdere om døralarmen har medvirket til utsatt behov for 

korttids- eller langtidsplass på institusjon og om pasienten trolig har kunnet bo lenger 

hjemme som følge av dette.  

For å måle kvaliteten på tjenesten døralarm, har man utarbeidet et nytt oppfølgings-

tiltak i Gerica for å identifisere hvorvidt bruker, eventuelt pårørende, er fornøyd med 

tjenesten eller ikke i tillegg til følt trygghet. Hjemmesykepleien følger opp pasientene 

ved å spørre ulike spørsmål. I tilfeller der pasienten ikke kan svare for seg skal det 

ringes opp pårørende. Dette gjøres per i dag x 1 per måned og blir journalført i 

Gerica. Spørsmålene er som følger:  

Spørsmål til pasienten:  

- Føler du deg tryggere etter at du har fått montert døralarm hjemme hos deg? 

- Er du fornøyd totalt sett med tjenesten døralarm? 

Spørsmål til pårørende:  

- Føler du deg/dere tryggere etter at pasienten har fått montert døralarm 

hjemme hos seg? 

 

I fagsystemet legger man inn tiltak på dette. Se bilde 1 og bilde 2: 
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Bilde 1: Oppfølging døralarm på LMP (mobil pleie) 

 

 

Bilde 2: Oppfølging døralarm i fagsystemet Gerica 

For å følge opp gevinster har en brukt tall/informasjon hentet fra ProAlert og Gerica 

inn i gevinstkartleggingsverktøyet. 

Som et resultat av at man har sett nytten av å bruke tall fra både ProAlert og Gerica 

på denne måten, har en i nettverksmøter brukt informasjon fra ProAlert til å vurdere 

om tjenesten treffer behovet til pasienten. Dette har gitt en svært god effekt når det 

gjelder kvaliteten på tjenesten som leveres fra kommunen da tiltak og eventuelle 

justeringer har blitt iverksatt. Følgende deltakere har gjort dette vurderingsarbeidet:  
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- leder for hjemmesykepleien,  

- representant fra tjenestekontoret 

- representant fra trygghetsalarmtjenesten 

Jevnlige møter holdes x 1 per måned, og en ser det som hensiktsmessig at denne 

møtevirksomheten fortsetter fremover.  

3.2 Tildele roller og ansvar  

Ved å utarbeide et tjenesteforløp med tilhørende arbeidslister har man identifisert 

roller og ansvarsfordeling når det gjelder døralarm, og man har i Arendal kommune 

valgt å benytte denne matrisen fremfor HUKI-matrisen for å unngå for mange 

skjemaer (Se vedlegg 1). 

For gevinstoppfølging er det arbeidsgruppen for bestilling 1 som per dags dato har 

dette ansvaret og tildeling av roller og ansvar har blitt fordelt internt i denne gruppen. 

Hjemmesykepleien har ansvar for oppfølgingsspørsmål om hvor fornøyd 

pasienten/pårørende er eller ikke.   

 

 

 



                           

4.0 Gevinstoppfølging 
 

Dette kapitlet inneholder en vurdering av hvorvidt man har oppnådd forventede 

gevinster av tjenesten døralarm for hjemmeboende. Man har brukt verktøyet 

«Gevinstkartlegging» til arbeidet med å måle gevinster, og totale potensielle 

kostnadsbesparelser og nøkkeltall blir presentert på bakgrunn av dokumenterte fakta 

og tall i kommunen.  

4.1 Måle gevinster 

Man har i Arendal kommune gjort en vurdering av gevinster knyttet til økt kvalitet, 

spart tid og unngåtte kostnader samt ikke-dokumenterte kostnader. Dette er som 

følger: 

 

Økt kvalitet 

Tidligere erfaringer fra kommunen gjennom prosjektet «nattilsyn med teknologi-

støtte», også kalt «digitalt nattilsyn», viser at tjenesten døralarm kan føre til en økt 

kvalitet på tjenesten som blir gitt da pasienten får hjelp når han/hun trenger det. I 

tillegg tilkommer en økt trygghet både for pasient, pårørende og ansatte da det går 

alarm dersom pasienten forlater boligen i en angitt tidsperiode. Dette har vært et 

utgangspunkt for videre kartlegging gjennom spørreskjema i Gerica om hvorvidt 

pasienter/pårørende er fornøyd med tjenesten. Det har foreløpig ikke lykkes 

arbeidsgruppen i å få et tilstrekkelig antall svar på oppfølgingsspørsmålene som kan 

gi nok grunnlag for en vurdering, men flere års erfaring tilsier at pårørende og 

pasienter trolig er fornøyd med tjenesten døralarm.  

Spart tid  

Ved å Unngå faste tilsyn, da døralarm fører til at tilsyn blir behovsutløst, har tall fra 

Gerica vist at en kan unngå faste tilsyn på natt ved å bruke døralarm. I perioder har 

dette blitt mer arbeid for hjemmesykepleien, men totalt sett har det blitt mindre enn å 

ha faste tilsyn på natt. Man ser at alternativet til døralarm hadde vært faste tilsyn.  

Det har blitt lagt inn tilsyn x 1 per natt som et minimum. Tall fra Gerica viser at, til 

tross for døralarm, har en av pasientene fått 10 tilsyn (telefon/besøk) på en måned 

(behovsutløst), noe som allikevel er langt mindre enn 30 tilsyn dersom pasienten 

hadde fått fast tilsyn x 1 per natt. Nøkkeltall viser at det er et potensiale for å spare 

timer ved bruk av døralarm (se grafer og resultater i kapittel 4.2).  
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Unngåtte kostnader 

Tall fra Gerica har vist at pasienter trolig kan bo lengre hjemme (utsette institusjons-

plass) ved at pasienten har fått tilsyn når døralarm har blitt utløst og det ser ut til 

(ifølge journalnotat i Gerica) at tilsyn har ført til at pasienten har gått og lagt seg igjen. 

Imidlertid er det kun 3 pasienter med døralarm som systematisk har blitt kartlagt på 

denne måten, men en ser tydelige tendenser her. I forhold til den sparte tiden 

beskrevet over ligger nok den potensielle besparelsen hovedsakelig i at en kan 

unngå institusjonsplass. Imidlertid blir disse plassene på institusjon likevel brukt da 

behovet for både korttids- og langtidsplasser øker i befolkningen, i tillegg til å unngå 

overliggere på sykehus (Se grafer og resultater i kapittel 4.2).  

 

Ikke-dokumenterte gevinster 

Når det gjelder trygghet for ansatte ved at de vet når pasienten eventuelt går ut av 

hjemmet sitt, har en ikke klart å tallfeste dette i denne rapporten. Gjennom år i 

Arendal kommune der døralarm har blitt benyttet har en fått erfaringer på at det kan 

være slik, men en har ikke gjort undersøkelser som har dokumentert dette. Dette 

kunne ha blitt undersøkt gjennom for eksempel en spørreundersøkelse blant de 

ansatte i hjemmesykepleien, noe som ikke har blitt gjort på grunn av tid og bruk av 

ressurser i arbeidsgruppen.  

Økt omdømme er også en gevinst som en har sett i løpet av denne arbeids-

prosessen og som en ikke var klar over ved start av dette arbeidet. Gevinsten har 

tilkommet gjennom blant annet ulik møtevirksomhet i kommunen med ledelsen, 

andre sammenkomster og konferanser der Arendal kommunes innsats og fremgang 

når det gjelder velferdsteknologi har kommet tydelig frem. Ytterligere undersøkelser 

har derfor ikke blitt gjort, men det hadde vært interessant å gjøre en spørreunder-

søkelse både på ledernivå og av «menigmann». For arbeidsgruppen har dette vært 

en gevinst i form av å bli satt pris på for det arbeidet som blir gjort og som motiverer 

til videre fremdrift og samhold for ulike velferdsteknologiske prosjekter.   

4.2 Målinger på resultatindikatorene 

Målinger har blitt gjort for 3 pasienter med tjenesten døralarm i perioden september 

2018 til og med februar 2019.  
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Figur 5: Totale gevinster for tjenesten døralarm for tre pasienter i Arendal kommune.  

Grafen viser de totale økonomiske gevinstene for døralarm i perioden september til 

og med februar 2019. Unngåtte kostnader når det gjelder unngått institusjonsplass 

ser ut til å være den potensielt største gevinsten (se oransje), i forhold til unngått 

kostnad for unngått besøk fra hjemmesykepleien (se blått).  

Nøkkeltall viser potensielt størst besparelse ved å forebygge institusjonsplass, se 

figur 6. Figur 7 viser andel potensiell besparelse i Arendal kommune som kan bli 

realisert.   

                                              

Figur 6: Nøkkeltall september 2018 til februar 2019.          Figur 7: Andel potensiell besparelse. 

 

 

 



                           

5.0 Veien videre 
I dette kapitlet ser man nærmere på videre gevinstoppfølging i drift i Arendal 

kommune og eventuelle korrigerende tiltak.  

5.1 Gevinstoppfølging i drift og korrigerende tiltak 

Hjemmesykepleien i Arendal kommune vil fortsette oppfølging av pasienter og 

pårørende med utarbeidet tiltak i Gerica som beskrevet i kapittel 3.1. Dette blir per i 

dag gjort x 1 per måned, men en ser det som mer hensiktsmessig med en 

oppfølgingssamtale innen 7 dager etter montert døralarm, for deretter hver 3. måned. 

Dette vil bli vurdert videre, og kan eventuelt sammenfalle med Gode pasientforløp.   

Arbeidsgruppen har til nå gjort oppfølgingen av gevinster i ProAlert og Gerica. Dette 

må vurderes fortløpende om det finnes andre arbeidsmetoder som er hensikts-

messige.  

VKP (velferdsteknologisk knutepunkt) vil trolig gjøre arbeidet lettere da hendelsene 

som journalføres av Responssenteret inn i ProAlert da vil komme rett inn i Gerica 

som journal. Dette trenger da ikke lenger hentes ut manuelt ved å sjekke lister fra 

ProAlert. 

 

Figur 8: Journalføring ved hjelp av Velferdsteknologisk knutepunkt 

Det foreslås at hjemmesykepleien v/avdelingsleder ved månedlige møter gjennomgår 

rapporter og revurderer tjenesten. Per i dag er det ikke behov for å sette inn 

korrigerende tiltak.  
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VEDLEGG: 

Vedlegg 1 - Tjenesteforløp 
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Vedlegg 2 – Identifisere behov i Gerica 

 

 

 

 

 

 


