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INNFØRING VELFERDSTEKNOLOGI AGDER 

(2017-2020) 

 
 
SAMMENDRAG 
Agder består av 25 kommuner med over 300 000 innbyggere.  
Agder satser på velferdsteknologi for å møte noen av de demografiske 
samfunnsutfordringene.    
I 2017 gikk Agder kommunene sammen om å søke et felles 
innføringsprosjekt, som del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram. 
Prosjektet har vært styrt gjennom en regional styringsgruppe. 
Forankring og regionalt samarbeid har  
vært et av suksesskriteriene. 

MÅLOPPNÅELSE  
Alle kommunen i Agder rapporterte (i 2020) at 
trygghets –og varslingsteknologi  
tildeles som en integrert del av helse –og 
omsorgstjenester,  
basert på den teknologien kommunen er kommet 
lengst med.
 
UTDRAG AV GEVINSTER 

1) Økt kvalitet: 

▪ Bruk av kameratilsyn på natt gir økt 

trygghet for tjenestemottaker og 

pårørende. Tjenestemottaker kan 

bo lengre i eget hjem. 

2) Unngåtte kostnader: 

▪ Summert Kr. 2 101 566 en gitt 

periode for 4 kommuner. Det ble 

implementert kamera hos 4 

tjenestemottakere (TM), medisindispenser til 4 TM, døralarm til 3 TM og elås til 95 TM 

3) Spart tid 

▪ Summert 954 timer for samme periode, kommuner og antall implementerte teknologier som pkt. 2 

SUKSESSKRITERIER 

1) Regional forankring, koordinering, styring og felles anskaffelse fra en hoved leverandør 

2) Kommunalt responssenter  

3) Prosjektorganisering med delprosjekt: 1) Implementering, 2) Tjenesteinnovasjon og forvaltning og 3) 

Kompetanseløft 

4) Tverrfaglig kompetanse, samarbeid, kontinuitet og ressurspersoner i hver enkelt kommunene 

5) Bestilling 1 prosesser: kommuner har gått foran og utarbeidet nødvendige dokumenter og teknisk test av utstyr

  

Her er rapporten publisert i sin helhet 

HVA ER IMPLEMENTERT OG I DRIFT I AGDER? 
(PR. 14.01.21) 
 
Felles anskaffelse av verktøykasse innen  
trygghets- og varslingsteknologi i 2017:  

• Digitale trygghetsalarmer (5616 i drift) 
• Digitale varslingsanlegg for institusjoner 

(31 anlegg i drift) 
• Lokaliseringsteknologi (GPS), (125 i drift) 
• Ulike sensorer 

• Sengesensor (20) 
• Fallalarm (18) 
• Døralarm (111) 
• Bevegelsesdetektorer (20) 
• Røykvarsler (125) 

• Elektronisk medisineringstøtte (52) 
• Digitalt tilsyn kamera (37) 
• Elektroniske dørlåser (772)  

https://www.ehelseagder.no/rkg-e-helse/
https://www.ehelseagder.no/rkg-e-helse/
https://www.ehelseagder.no/prosjekter/innforing-velferdsteknologi-agder/
https://www.ehelseagder.no/innovasjonspartnerskap-velferdsteknologi/
https://www.ehelseagder.no/kommunalt-responssenter-i-drift/
https://www.ehelseagder.no/prosjekter/innforing-velferdsteknologi-agder/innforing-velferdsteknologi/
https://www.ehelseagder.no/prosjekter/innforing-velferdsteknologi-agder/tjenesteinnovasjon/
https://www.ehelseagder.no/prosjekter/kompetanseloft-velferdsteknologi/
https://www.ehelseagder.no/agderdokumenter-arbeidsdokumenter/
https://www.ehelseagder.no/prosjekter/innforing-velferdsteknologi-agder/varslingsteknologi-prosjektomrade/
o%09https:/www.ehelseagder.no/felles-anskaffelse-av-trygghets-og-varslingsteknologi-agder

