
 

 
 

 

Gevinstrealiseringsplan 
 

DIGITALT TILSYN 
«Nattkamera»  

for  
hjemmeboende  

i  
Lindesnes kommune 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SAMMENDRAG 

Lindesnes kommune deltar i Nasjonalt velferdsteknologiprogram via Agderprosjektet 

«Innføring av velferdsteknologi Agder 2020». Denne gevinstrealiseringsplanen 

beskriver Digitalt tilsyn – nattkamera, og er utarbeidet av arbeidsgruppen 

gevinstrealisering «Bestilling 1 – Digitalt tilsyn». Planen kan være til hjelp for å 

identifisere, dokumentere og vise til effekter ved innføring av velferdsteknologi.  

 

Valgt teknologi  

Lindesnes kommune har valgt digitalt tilsyn med nattkamera for hjemmeboende 

tjenestemottakere. 

Gevinster  

Lindesnes kommune forventer følgende gevinster ved bruk av digitalt tilsyn – 
nattkamera hos hjemmeboende:   
 
Økt kvalitet 

 Trygghet for tjenestemottaker/pårørende 

 Bo hjemme lengre/selvstendighet/frihet 

 Kvalitet i tjenesten 

Spart tid 

 Unngått tid på kjøring 

 Antall timer forbrukt på fysisk nattilsyn 

Unngåtte kostnader 

 Bo hjemme lengre 

 Spart tilsyn på natt 

 Spart utgifter på bensin/driftsutgifter 

 Årsverk 

 Handlingsrom innen rammen 

En viktig forutsetning for å få ønskede gevinster er at man endrer måten man jobber 

på, «tjenesteinnovasjon».  



 

 

Innholdsfortegnelse 

1.0 INTRODUKSJON 1 

1.2 Disposisjon av planen 2 

2.0 GEVINSTKARTLEGGING 3 

2.1 Identifiser tjenestemottakere og definer gevinster 3 

2.2. Beregne gevinster 5 

2.3 Vurdere gevinster mot kostnader 6 

3.0 GEVINSTPLANLEGGING 8 

3.1 Gevinstrealiseringstiltak 8 

3.2 Oppfølgingsstruktur 8 

3.3 Tildele roller og ansvar 8 

4.0 GEVINSTOPPFØLGING 10 

4.1 Måle gevinster 10 

4.2 Målinger på resultatindikatorene 12 

5.0 VEIEN VIDERE 14 

5.1 Gevinstoppfølging i drift 14 

 

 



1 

 

1.0 Introduksjon  
Agder består av 30 kommuner med over 300 000 innbyggere. Kommunene i 
regionen satser på bruk av velferdsteknologi for å kunne imøtekomme fremtidens 
utfordringer innen helse- og omsorgsfeltet.  
 
Kommunene har hatt en fragmentert tilnærming på området med deltagelse i ulike 
prosjekter innen ulike satsingsområder. Kommunene i Agder har gjennom Regional 
koordineringsgruppe (RKG) besluttet at man ønsker en mer helhetlig tilnærming til 
innføring og anvendelse av velferdsteknologiske løsninger på tvers av kommunene i 
Agder. Det er regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder 
(RKG) som koordinerer dette prosjektet på vegne av 30 kommuner.  
 
Helsedirektoratet gav i 2015 Agder et oppdrag, om å etablere et offentlig, nasjonalt 
midlertidig responssenter (alarmmottak) for digitale trygghetsalarmer og gjennomføre 
en felles anskaffelse av digitale trygghetsalarmer. Agderkommunene pekte på 
Kristiansand kommune som prosjekteier av oppdraget, og dette ble forankret i 
Rådmannsgruppen Regionplan Agder. Etter en konkretiseringsfase bestod 
oppdraget i å inngå avtaler for kjøp av digitale trygghetsalarmer og annen nødvendig 
trygghets- og varslingsteknologi for hjemmeboende og beboere på institusjon, samt 
etablere en bemannet kommunal tjeneste for mottak av alarmer. Den formelle 
prosessen knyttet til felles anskaffelse ble gjennomført av OFA (Offentlig felles 
anskaffelse Agder). Anskaffelsen av trygghets- og varslingsteknologi ble avsluttet 
oktober 2017 og valgt leverandør er Telenor Objects, med underleverandører.  
 
Gevinstplanen er utarbeidet av velferdsteknologi koordinator (Marianne Holmesland) 
i samarbeid med arbeidsgruppen i kommunen og i Nye Lindesnes. Arbeidsgruppen i 
Lindesnes har bestått av saksbehandler Berit Bjørkelid og fra økonomi avdelingen 
Silje Djuvik Støle. Arbeidsgruppen i Nye Lindesnes har bestått av Tone Hinna 
Hovdenak (koordinator), Stian Broberg (Mandal) og Adele Aanonsen/Nina Tveite 
(Marnardal).  
 
Lindesnes kommune har benyttet digitalt tilsyn – nattkamera hos hjemmeboende 
siden begynnelsen av 2017, og har totalt hatt 6 tjenestemottakere med digitalt tilsyn 
– nattkamera. Pr. 21.09.19 har kommunen 2 tjenestemottakere. Det er forventet en 
økende etterspørsel i 2020.  
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Forankring og budsjett 

Lindesnes kommune satser på bruk av 
velferdsteknologi for å kunne imøtekomme fremtidens 
utfordringer innen helse- og omsorgsfeltet. Denne 
satsningen er omtalt i del kommuneplanen for helse- og 
omsorg:  Lindesnes del-kommuneplan Helse- og 
omsorg 2015-2026. Denne satsningen er i tråd med 
prosjektet «Innføring velferdsteknologi Agder». 
Prosjektet er den del av det nasjonale velferdsteknologi 
programmet sin spredningsfasen fra 2017-2020. Målet 
med 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». 
 
Lindesnes kommune har avsatt midler i budsjett til 
innkjøp og drift av velferdsteknolog i 2018 og 2019.  
Budsjett for 2020 blir i ny kommune.  
 

1.2 Disposisjon av planen  

 

Denne gevinstrealiseringsplanen gjenspeiler 

gevinstrealiseringsprosessens tre faser: 

 – Fase 1 Gevinstkartlegging, kap. 2.0  

– Fase 2 Gevinstplanlegging, kap. 3.0   

- Fase 3 gevinstoppfølging, kap. 4.0  

 

 

Lindesnes kommune: 

- Kommunen er i en sterkt vekst i 

aldersgruppen 67-79 år. Fra 2020 

vil aldersgruppen 80-89 øke. Den 

sterke veksten for gruppen 

mellom 67-79 år de første årene 

er et argument for å styrke den 

hjemmebaserte omsorgen i årene 

som kommer.  

- Kommunen skal fra 1 januar 2020 

slå seg sammen med Mandal og 

Marnardal.  

 

Trygghets- og 

mestringsteknologi: 

Digital trygghetsalarm 

Digitalt tilsyn (nattkamera, 

døralarm) 

Pilly medisinkarusell 

Medido medisindispenser 

Safemate (GPS) 

Dørsensor/alarm 

http://lindesnes.kommune.no/politics-lindesnes/kommunale-planer-lindesnes/2228-kommunedelplan-helse-og-omsorg-2015-2026?highlight=WyJoZWxzZSIsIm9tc29yZyIsImtvbW11bmVwbGFuIl0
http://lindesnes.kommune.no/politics-lindesnes/kommunale-planer-lindesnes/2228-kommunedelplan-helse-og-omsorg-2015-2026?highlight=WyJoZWxzZSIsIm9tc29yZyIsImtvbW11bmVwbGFuIl0
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2.0 Gevinstkartlegging 
 

Kapitlet beskriver gevinstene som Lindesnes kommune vil oppnå gjennom 

implementering av digitalt tilsyn, nattkamera. Kapitlet beskriver hvordan helse- og 

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

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

for at gevinstene blir realisert.  

2.1 Identifiser tjenestemottakere og definer gevinster 

Lindesnes kommune startet med digitalt tilsyn (nattkamera) i begynnelsen av 2017.  

Våren 2018 byttet kommunen leverandør, og begynte med Axis videokamera fra 

Telenor. Axis videokamera er ett Full-HD kamera med IR lys for videovisning i 

mørket. Det kan vise stillbilde eller live video med lyd, alt etter hvilket behov man har.  

Fysiske tilsyn blir erstattet med tilsyn via kamera som er montert på 

tjenestemottakers soverom. Tjenestemottaker får informasjon og opplæring hvordan 

kameraet fungerer. Det utarbeides tiltak i tjenestemottakers elektroniske journal 

(Visma Profil, EPJ), som beskriver hvordan og når, og hvilke tiltak som skal 

iverksettes dersom tjenestemottaker ikke er i sengen ved tilsyn. Tiltaket skal også 

inneholde hva som skjer hvis kameraet ikke fungerer.  

Ansatte i nattevakt tjenesten har fått eget brukernavn og passord til Axis systemet, 

som per i dag er ett sidesystem til fagsystemet EPJ.  Det er 2-faktor pålogging med 

ID porten, og all overføring av data er kryptert.  

  

 

Figur 1 Axis Videokamera 
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Endringer 

For tjenestemottaker:  

 Fysiske tilsyn erstattes av digitale tilsyn via kamera på natt hos 

tjenestemottaker.  

 Tjenestemottaker kan sove uforstyrret, samtidig som de er trygge på noen 

sjekker inn til dem i løpet av natten. Dersom noe skulle oppstå med kamera 

eller at tjenestemottaker ikke er i sengen, vil tjenesten rykke ut på fysisk tilsyn. 

 

For tjenesten: 

 Nye rutiner 

 Nytt tjenesteforløp 

 Nytt fagsystem – tilsyn utføres i eget system for digitalt tilsyn.  

 Nattevakts tjenesten reduserer både tid, kjøring og utgifter på ta ett digitalt 

tilsyn.  

 

Gevinster 

Beskrivelse av formålet med behandlingen 

Formålet med å ta i bruk digitalt tilsyn - nattkamera er å kunne erstatte fysiske tilsyn 

og besøk hjemme hos tjenestemottaker.    

Lindesnes kommune har gjennom erfaringsdeling, samarbeid med andre kommuner 

og Lister regionen identifisert gevinster for digitalt tilsyn - nattkamera hos 

tjenestemottakere.  

Gevinstrapport fra nasjonalt velferdsteknologi program viser også til gevinster ved 

bruk av digitalt tilsyn.  

Første gevinstrealiseringsrapport - Nasjonalt velferdsteknologiprogram 

Andre gevinstrealiseringsrapport - Nasjonalt velferdsteknologiprogram 

 

Gevinst kvalitet 

Digitalt tilsyn - nattkamera kan gi kvalitetsgevinster for tjenestemottaker, pårørende 

og kommunen. 

Kvalitetsgevinster av digitalt tilsyn - nattkamera for tjenestemottaker kan være 

trygghet, mer privatliv, bo hjemme lengre, sikkerhet, livskvalitet, rett hjelp til rett tid, 

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/gevinstrealiseringsrapporter-nasjonalt-velferdsteknologiprogram/F%C3%B8rste%20gevinstrealiseringsrapport%20%E2%80%93%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf?download=true
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/gevinstrealiseringsrapporter-nasjonalt-velferdsteknologiprogram/Andre%20gevinstrealiseringsrapport%20%E2%80%93%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf?download=true
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frihet, mer privatliv (kontra fysiske tilsyn). Digitalt tilsyn kan også brukes som ett 

kartleggingsverktøy for søvn, og finne bakenforliggende årsaker til tretthet. 

For pårørende kan det gi trygghet, redusert belastning/bekymring, økt 

livskvalitet/frihet, og/eller deltakelse i arbeidsliv.  

For kommunen kan det gi bedre arbeidsflyt for ansatte, og mer målrettede besøk hos 

tjenestemottaker. En bedre arbeidshverdag for ansatte, økt trygghet og redusert 

stressnivå. Digitalt tilsyn – nattkamera kan gi ekstra sikkerhet slik at ansatte kan 

rekke å bistå tjenestemottakere som ikke er i stand til å ivareta seg selv.  

Gevinst spart tid 

 Spart tid i form av mindre tid brukt på kjøring fram og tilbake fra 

tjenestemottaker. Det skal erstatte fysiske hjemmebesøk.  

Gevinst unngåtte kostnader 

 Det kan gi unngåtte kostnader i form av utsatt innleggelse på skjermet 

avdeling/langtidsplass med heldøgns bemanning på Lindesnes omsorgssenter 

for tjenestemottaker.   

 

Forutsetninger 

 Digitalt tilsyn avhenger av mobil dekning hjemme hos tjenestemottaker  

 God kartlegging hos tjenestemottaker.  

 God opplæring/informasjon til tjenestemottakere og ansatte 

 Tid og ressurser til kompetanseheving, holdningsarbeid og trygging i bruk av 

løsning 

 Definere klare prosedyrer og tiltak dersom teknologien av ulike årsaker ikke 

fungerer. Definere roller og ansvar i tjenesteforløp.  

 Gode prosedyrer for oppfølging av henvendelser/support 

 

2.2. Beregne gevinster 

 

Kapitlet inneholder vurdering av gevinstene som Lindesnes kommune vil oppnå 

gjennom utrulling av Digitalt tilsyn – nattkamera i perioden 2018-2019, og detaljerer 

hvordan disse skal måles.  
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2.3 Vurdere gevinster mot kostnader 

 

Gevinster 

Kvalitet 

Kvalitetsgevinster hentes inn fra Gevinstkartleggingsskjema, (utarbeidet av Agder 

prosjektet), samt dokumentasjon i elektronisk fagsystem (EPJ) i kommunen.  

Spart tid 

Hentes inn fra gevinstoppfølgingsverktøy utarbeidet av Agderprosjektet/PA.  

I verktøyet blir det registrert: 

 Tid per besøk før velferdsteknologi  

 Tid per besøk med velferdsteknologi 

 Antall besøk før velferdsteknologi 

 Antall besøk med velferdsteknologi  

Unngåtte kostnader 

Hentes inn fra gevinstoppfølgingsverktøy utarbeidet av Agderprosjektet/PA. 

I verktøyet blir det registrert: 

 Fra hvilken dato tjenestemottaker mottar velferdsteknologi 

 Dato for avslutning 

 Gjør velferdsteknologien at tjenestemottaker ikke trenger korttidsplass og 

langtidsplass 

 Hvor mange over liggedøgn som kan unngås (kun estimat) 

 Utgiftene legges inn i et eget ark i gevinstoppfølgingsverktøyet slik at både 

utgiftene til teknologien og eventuelt opplæring tas med i beregningene. 

Lønnskostnader og priser for institusjonsplass legges også inn her. 

 

http://www.ehelseagder.no/wp-content/uploads/2018/03/20.03.18-Sjekkliste-kartlegging-av-gevinster_09.02.18-1.docx
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Figur 2 Lønnskostnad og prisliste fra gevinstoppfølgingsverktøyet.  

Ikke-vurderte gevinster 

I denne gevinstplanen er det kun tatt med digitalt tilsyn, nattkamera for 

hjemmeboende.  Andre teknologier som tjenestemottaker har er ikke medregnet i 

gevinstrealiseringen.  

Det er ikke tatt med eventuelle gevinster som reduksjon i sykefravær og antall 

liggedøgn på sykehus eller korttidsavdeling. Dette fordi vi vurderer at andre forhold 

kan spille en like stor rolle i reduksjon av dette.  

Det er flere årsaker til at vi ikke kan følge opp alle potensielle gevinster som er 

beskrevet i Kap 2.1. Muligheter for å hente ut statistikk i EPJ er begrenset, samt at 

kommunen skal over på nytt EPJ system i løpet av 2019. Det må også vurderes hvor 

tidkrevende det er å følge opp de ulike gevinstene over tid.  

 

Kostnader 

Driftskostnader: 

 Kommunen har kjøpt nattkamera – innkjøpspris 1500 kr. 

 Opplæring til ansatte/nyansatte 

 

Løpende driftskostnader 

- Månedlig kostand i form av abonnement – 390 kr 

- Montering og support – kommunen har egen hjelpemiddelkoordinator som 

har satt opp alle kamera, og fulgt opp support henvendelser.   
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3.0 Gevinstplanlegging 
Kapitlet inneholder plan/tiltak for realisering av gevinstene fra trygghets- og 

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

realisere gevinstene samt roller og ansvar for gevinstrealiseringsarbeidet.  

3.1 Gevinstrealiseringstiltak 

Det er utarbeidet tjenesteforløp, informasjonsskriv, risiko og sårbarhets analyse 

(ROS- analyse) og prosedyrer for hvem som har ansvar for hva i implementeringen 

og driftsfasen av digitalt tilsyn - nattkamera. Se vedlegg på ehelseagder.no som en 

del av Bestilling 1 på Digitalt tilsyn- nattkamera.  

Våren 2019 har Lindesnes utarbeidet DPIA rapport, som er levert til Agderprosjektet i 

august 2019.  Se vedlegg på ehelseagder.no som en del av Bestilling 1 på Digitalt 

tilsyn – nattkamera.  

Kompetanse og holdningsarbeid: 

 Det er opprettet egen Facebook gruppe for ansatte i Lindesnes, Marnardal og 

Mandal kommune (som blir Nye Lindesnes kommune fra 01.01.20) 

 Nyhetsoppslag i lokalavis, regionsavis og lokal tv (NRK Sørlandet) 

 E-læringskurs: ansatte tar «første skritt på veien» og deltagere i 

arbeidsgrupper tar «andre skritt på veien» som ligger på Ks læring.  

 Presentasjon hos lokale lag og foreninger (Pårørendeskolen, 

pensjonistforening mm) 

3.2 Oppfølgingsstruktur 

Lindesnes har ikke fulgt opp gevinstplanleggingen med bruk av gevinstskjema og 

gevinstverktøyet kontinuerlig, men Gevinstverktøyet er blitt tatt i bruk som en del av 

arbeidet med denne gevinstplanen.  

Dette kapitelet vil bli fulgt opp videre i Nye Lindesnes fra 2020.  

 3.3 Tildele roller og ansvar  

Ansvarlig for gevinstrealiseringsarbeidet i Lindesnes på velferdsteknologi, har vært i 

enhet for forvaltning og utvikling ved enhetsleder Anita B Grødem.  

 Velferdsteknologi koordinator har hovedansvaret for implementering 

velferdsteknologi.  

 Det er opprettet en arbeidsgruppe for implementering, og en for 

gevinstrealisering. 
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o Deltagere «implementering arbeidsgruppe» har vært enhetsleder Anita 

B. Grødem, hjelpemiddelkoordinator Kjell Ivar Syvertsen og 

velferdsteknologi koordinator Marianne Holmesland.  

o Deltagere «gevinstrealisering arbeidsgruppen» har vært 

velferdsteknologi koordinator Marianne Holmesland, saksbehandler 

Berit Bjørkelid og fra økonomi avdelingen Silje D Støle.  

 I tillegg har hver avdeling 1-2 ressurspersoner, som koordineres av 

velferdsteknologi koordinator.  

 Arbeidsgrupper og ressurspersoner har møter 3-4 ganger i året, eller ved 

behov.  

 Referansegruppen har møter 3-4 ganger i året eller ved behov. Den består av 

daglig ledere, enhetsledere, hjelpemiddelkoordinator, saksbehandler og 

ergoterapeut mfl.  

Ansatte fra arbeidsgruppene deltar på samlinger og konferanser som er aktuelle. 

Deltagelse koordineres av velferdsteknologi koordinator og enhetsleder i enhet 

forvaltning og utvikling.  

Ansvar og rolle i tjenesteforløp for digitalt tilsyn – Tjenesteforløp Digitalt tilsyn - 

nattkamera 

. Hovedpunkter:  

 Forvaltningen har ansvar for bruk av sjekkliste gevinstkartlegging ved alle nye 

aktuelle brukere av velferdsteknologi. Alle behov/søknader går til forvaltning.  

 Primærkontakt oppretter tiltak i tjenestemottakeres journal, med beskrivelse 

hva og hvordan tjenesten skal utføres. Det skal også beskrive hva som skal 

skje dersom digitalt tilsyn nattkamera ikke fungerer.  

 I tjenestemottakers journal dokumenterer ansatte på tjenesten digitalt tilsyn, 

og evaluering per tjenestemottaker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ehelseagder.no/wp-content/uploads/2018/12/Tjenesteforløp-Digitalt-tilsyn-Lindesnes-05.12.18.pptx
http://www.ehelseagder.no/wp-content/uploads/2018/12/Tjenesteforløp-Digitalt-tilsyn-Lindesnes-05.12.18.pptx
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4.0 Gevinstoppfølging 
Rapporten er utarbeidet på grunnlag av data som er samlet in fra aktuelle avdelinger 

som innehar digitalt tilsyn, nattkamera. Resultatene kommer til uttrykk fra data i 

tjenestemottakers journal, gevinstkartlegging skjema, gevinstverktøy fra 

Agderprosjektet/PA og samtaler med ansatte.  

4.1 Måle gevinster 

Lindesnes kommune har hatt 4 tjenestemottakere som har hatt digitalt tilsyn i 

perioden 2018 til oktober 2019. Alle brukere er blitt lagt inn i 

gevinstoppfølgingsverktøyet i ettertid.  

Gevinster 

Kvalitet 

Tjenestemottakere som har hatt digitalt tilsyn har gitt tilbakemelding om at de er 

fornøyd. Tilbakemeldinger er hentet inn gjennom samtale med tjenestemottaker, 

pårørende og ansatte (tjenesteutøvere og ledere), samt dokumentasjon fra 

elektronisk pasient journal.  

 

Figur 3 Brukertilfredshet hentet fra gevinstoppfølgingsverktøyet.  

Sjekklisten for gevinster viser at: 

4 av 4 tjenestemottakere opplever trygghet, sikkerhet, økt livskvalitet, bor lengre 

hjemme, selvstendighet, frihet, og/eller mer privatliv.  
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Spart tid 

Det fremkommer ikke at nattkamera har vært tidsbesparende for tjenestemottaker 

eller pårørende.  

 For ansatte er det frigjort tid, men med få tjenestemottakere er det ennå ikke 

omsatt til andre oppgaver.  

 

Figur 4 Spart tid med og uten velferdsteknologi 

 

Unngåtte kostnader 

 Det er ikke registrert at tjenestemottaker eller pårørende har hatt unngåtte 

kostnader som gevinst.  

 Hos 4 av 4 tjenestemottakere er behovet for mer omfattende tjenester, eller at 

behov for sykehjemsopphold blir utsatt.  

 Tjenesten har unngått tid på kjøring og fysisk besøk, som har gitt mulighet til å 

ha flere tilsyn i løpet av natten. Det har gitt økt kvalitet på tjenesten.  
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Hjemmeboende:  

 

Figur 5 Totale gevinster for digitalt tilsyn – nattkamera i perioden mai 2018- oktober 

2019 

 

Kostnader 

Fra mai 2018 har kommunen kjøpt 8 kamera. Det er 2 kamera i bruk per oktober 

2019 hos hjemmeboende. Institusjon har 3 nattkamera i bruk per oktober 2019.  

Pris pr kamera er: 1500 kr. 

 

Løpende driftskostnader 

 Lisens per måned 390 kr.  

 Kostnader til montering (utført av hjelpemiddelkoordinator i kommunen) 

 I tillegg har hjelpemiddelkoordinator hatt ansvar for oppfølging og support 

henvendelser som har kommet hver måned  

 

4.2 Målinger på resultatindikatorene 

Figuren under viser nøkkeltall mai 2018 til oktober 2019.  
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Figur 6 Nøkkeltall for perioden mai 2018 til oktober 2019. Den viser mest gevinst på 

unngått kostnader fra utsatt institusjonsplass.  

 

 

Figur 7  Andel potenisell besparelse 
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5.0 Veien videre 

5.1 Gevinstoppfølging i drift 

Det blir ikke videre oppfølging av digitalt tilsyn fremover i Lindesnes kommune frem til 

kommunesammenslåing 1 januar 2020. Lindesnes kommune opplever og erfarer at 

digitalt tilsyn – nattkamera gir positive gevinster for tjenestemottaker, pårørende og 

ansatte.  

Høsten 2019 planlegges det utprøving ved at kommunalt responssenter skal utføre 

tilsyn digitalt hos hjemmeboende.  

Det blir gevinstoppfølging av teknologi i Nye Lindesnes etter hvert som teknologi blir 

utprøvd og implementert som en del av tjenestetilbudet. Mandal og Marnardal har 

også implementert ulike typer velferdsteknologi, og har digitalt tilsyn nattkamera i 

drift. (Marnardal har annen leverandør pr juli 2019).   

 


