
 

 

 

 

 

 

 

Bakgrunn for analysen:  
(Hvorfor lages analysen?) 

 
Innsetting av døralarm i tjenesten 

Deltakere i analysen:  Tore, Wenche, Silje og Asbjørn 

Dato gjennomført: 11.02.19 

 

 

ID 1. Hva kan gå galt 
 2. Hvor galt kan det gå? 

3. Hva er gjort for å unngå at det går galt? 4. Er det nok? 5. Oppfølging, må det gjøres mer? 

Nr 
Identifisert risiko /  
trussel / uønsket hendelse 

Beskriv kort hvilke konsekvenser som 
kan inntreffe. 

Sannsynlighet Konsekvens 
Lav risiko 

<6 
Middels 
risiko 6-9 

Høy risiko 
>9 

Etablerte tiltak for å redusere risiko Er risiko etter tiltak akseptabel? Nye tiltak Ansvarlig Frist 
 

 

1.  
Når det skal installeres 
døralarm, må man sikre at 
installasjonen utføres 

Bruker får ikke dekket behov for å 
tilkalle hjelp 

1 5  6  Sjekke Pro Alert jevnlig for nye bestillinger  ☒Ja  ☐Nei    

2.  

Dersom bruker allerede har 
trygghetsalarm og det skal 
monteres døralarm; må man 
sikre at installasjonen utføres 

Bruker får ikke dekket behov for å 
tilkalle hjelp 

2 5  7  
Tjenestekontoret skal sende skriftlig 
bestilling til montør 

☒Ja  ☐Nei    

3.  
Det monteres døralarm, men 
blir ikke koblet opp i ProAlert 

Døralarm varsles ikke til 
responssenter 

2 1 3   
Responssenteret vil motta en ukjent alarm 
og kontakte hjemmesykepleien 

☒Ja  ☐Nei 
Montør tester at døralarmen kommer opp 
som i døralarm i responssenterets 
dataløsning med riktig navn 

  

4.  

Manglende eller feil 
opplysninger om brukers 
helse i ProAlert 
 

Den enkelte bruker kan bli feilvurdert 
når det mangler relevante 
helseopplysninger 

2 2 4 

 

 
Tjenestekontoret må registrere opplysninger 
i ProAlert når vedtaket fattes 

☒Ja  ☐Nei    

5.  
Ny bruker søker om alarm, 
men blir ikke bestilt 
installasjon 

Bruker får ikke dekket behov for å 
tilkalle hjelp 

1 3 4 

 

 

Alle nye søknader om døralarm må 
behandles fortløpende og installatør må 
bekrefte når installasjon er gjort, samt utføre 
test mot responssenteret. Montør 
journalfører dette i Gerica 

☒Ja  ☐Nei    

6.  Feil montering av døralarm Døralarm varsler ikke  1 3 4 
 

 
Utføre test på kontoret før montering ,evt. 
iverksette tiltak hvi den ikke fungerer 

☒Ja  ☐Nei    

7.  
Kun døralarm på en dør, flere 
utganger 

Falsk trygghet 3 5  8  
Ved bestilling blir det vurdert om det er 
behov for alarm på flere utgangsdører 

☒Ja  ☐Nei 
Montør tar en gjennomgang av bolig og 
sjekker utgangsdører, f.eks. veranda dører 

  

8.  
Døralarmen registreres på feil 
bruker 

Døralarm varsler ikke på rett bruker 1 3 4 
 

 
Rutiner for test av alarmen mot 
responssenteret ved montering. Her sjekkes 
det at den er koblet til rett bruker 

☒Ja  ☐Nei    

9.  
Produktet blir ikke levert fra 
leverandør 

Bruker får ikke døralarm 1 2 3 
 

 Ha et eget lokalt lager av døralarmer ☒Ja  ☐Nei    

10.  
Opplysninger om når 
døralarm skal være aktivert er 
feil 

Brukers behov for hjelp kan bli 
oversett 

4 5  

 

9 

Montør sjekker med hjemmesykepleien og 
eventuelt pårørende i hvilket tidsrom man 
ønsker at døralarmen er aktivert 
Montør tester først at døralarmen fungerer 
og deretter registrerer ønsket tidsrom, samt 
kontrollerer alarmen på nytt.  

☒Ja  ☐Nei 
Hjemmesykepleien bør teste at alarmen 
faktisk fungerer i det aktuelle tidsrommet, 
rett etter montering.  

 
 
 

 

11.  Døralarm kan gå i stykker  
Brukers behov for varsling blir ikke 
mottatt 

2 5  7   ☐Ja  ☒Nei 

Tekniker kan få beskjed om at sender 
(alarmknapp, døralarm etc.) er utenfor 
området. Dette vises 73 timer pr d.d. Etter 
73 timer vises det i portalen at det ikke er 
kontakt med enheten. Kan reguleres ned 
men krever mer batteri.    

  

Sannsynlighet Verdi Eksempel 
Lite sannsynlig 1 Hvert 10.år 

Mindre sannsynlig 2 En gang pr. 5-10 år 

Sannsynlig 3 Årlig 

Meget sannsynlig 4 Flere ganger pr. år 
Svært sannsynlig 5 Månedlig 

   

Konsekvens Verdi Eksempel 

Lav 1 Ingen personskade 

Moderat 2 Mindre personskade 

Høy 3 Alvorlig personskade 

Kritisk 4 Flere alvorlig skadd 

Katastrofal 5 Dødsfall/mange skadd 

 

 

 

 

 

 

 

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR INNFØRING AV 

DØRALARMER i HJEMMETJENESTEN, 

ARENDAL KOMMUNE  

 

 



12.  
Feil beskjed sendes fra 
responssenteret til 
hjemmetjenesten 

Hjemmetjenesten har ikke 
forutsetning for å yte rett hjelp 

1 2 3 
 

 
Dobbeltsjekke info fra responssenteret om 
noe oppleves usikkert eller uklart. 

☒Ja  ☐Nei    

13.  
Feil på digital trygghetsalarm 
og lite eller ingen strøm 

Mottar ikke alarmer som den skal, 
bruker får ikke alarmert, og 
responssenter får ikke kontakt med 
bruker. 
.  

1 5  6  
Trygghetsalarmtjenesten i Arendal sjekker 4-
5 ganger pr. døgn i CMP.   

☒Ja  ☐Nei 
Teknisk alarm må sendes til en 
døgnbemannet enhet 

  

14.  
Feil på hjemmetjenestens 
mobiltelefon , eller for lite 
eller ingen batterikapasitet 

Mottar ikke alarmer fra 
responssenteret  

3 5  8  
Responssenteret har flere telefonnummer 
(minst 2 nummer i den aktuelle sonen) de 
kan nå kommunen på 

☒Ja  ☐Nei 
Ha rutine på å ringe neste sone. 
Responssenteret kan få liste over alle 
telefonnummer som er tilgjengelig. 

  

15.  

Vær og føre (kulde, snø, flom) 
gjør det umulig for 
hjemmetjenesten å nå ut til 
bruker der det har gått alarm 

Bruker mottar ikke hjelp 3 5  8  
Rutiner for beredskap og tilbakemelding til 
responssenteret 

☒Ja  ☐Nei    

16.  
Bruker vil ikke at sensitiv 
informasjon videreformidles 
til responssenteret 

Kan ikke tilkalle hjelp, eller gi riktig 
hjelp 

1 1 2 
 

 Da tilbyr ikke kommunen tjenesten døralarm ☒Ja  ☐Nei    

17.  
Bruker fjerner trygghetsalarm, 
døralarm eller tilhørende 
utstyr 

Bruker mottar ikke hjelp 2 5  7   ☐Ja  ☒Nei 

Tekniker kan få beskjed om at sender 
(alarmknapp, døralarm etc.) er utenfor 
området. Dette vises 73 timer pr d.d. Etter 
73 timer vises det i portalen at det ikke er 
kontakt med enheten. Kan reguleres ned 
men krever mer batteri.    

  

18.  

Strømbrudd: 
Opplading av telefoner 
fungerer ikke, trygghetsalarm 
funger ikke 
WIFI nede , GSM fungerer 
ikke 

Kan ikke motta alarmer, digital 
trygghetsalarm virker ikke, ikke 
kontakt med responssenteret.  
Bruker får ikke tilkalt hjelp/utløst 
alarm. Beredskapsplan iverksettes, 
ansatte kjenner ikke denne  

1 5  6  
Prosedyrer og retningslinjer for håndtering 
av krisesituasjoner iverksettes 

☒Ja  ☐Nei 
Teknisk alarm må sendes til en 
døgnbemannet enhet 

  

 


