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Agder består av 25 kommuner med over 300 000 innbyggere.

Kommunene i regionen satser på bruk 

av velferdsteknologi for å imøtekomme fremtidens utfordringer på

helse- og omsorgsfeltet.

I 2017 gikk alle 30 kommunene i Agder sammen om å søke deltakelse

i fase to 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 rapporterer (i 2020) at trygghets –og varslingsteknologi 

tildeles som en integrert del av helse –og omsorgstjenester, 

basert på den teknologien kommunen er kommet lengst med.

Status implementering i Agder (per 14.01.21)

Det er implementert ca. 5616 digitale trygghetsalarmer i Agder. 

4980 av disse besvares fra kommunalt responssenter (RS) i Kristiansand, 

270 rutes via responssenteret og tilbake til kommunen og besvares der. 

Det er implementert 31 digitale varslingsanlegg, som er i drift (i 16 kommuner).

Ytterlige 2 digitale varslingsanlegg i sluttfasen av prosjektering og montering. 

Det er implementert e-lås i 7 kommuner, ca. omfang 772 stk. 

3 av kommuner hadde e-lås i drift fra tidligere. 

Ytterligere to kommuner planlegger implementering innen kort tid. 

Det rapporteres at 8 kommuner har tatt i bruk medisindispenser, ca. omfang 52 stk. 

Det rapporteres fra 12 kommuner at døralarmer er i drift, ca. omfang 111 stk.

7 kommuner rapporterer å ha sengesensor i bruk, ca. omfang 19 stk.

Det rapporteres fra 12 kommuner at digitalt tilsyn kamera er i drift, de fleste på 

institusjon. 

2 kommuner har erfaring med bruk av kamera og planlagte tilsyn utført av 

responssenteret. Pr. desember 2020 har RS utført 2197 planlagte tilsyn hvor hj.tjenesten 

lokalt i kommunen har rykket ut i 0,5% av tilfellene.

12 kommuner har tatt i bruk GPS, ca. omfang 125 stk.

Agder har et målbilde knyttet til at RS skal avlaste kommunene og hjemmetjenesten i 

størst mulig grad. På bakgrunn av dette har Agder stått samlet som en stor-kunde hvor 

integrasjon har vært en forutsetning overfor leverandør før utrulling av teknologiene.

Bestilling 1 prosesser i prosjektperioden 

(Det vil si 1. kommune som tar i bruk en teknologi)t

Leveranse fra bestilling 1 kommuner:

1) Teknisk testing, 2) tjenesteforløp, 3) gevinstplan, 4) informasjonsskriv, 5) ROS, 

6) person og informasjonssikkerhets vurdering/ DPIA

Gjennomførte bestilling 1 prosesser:

• Digitalt tilsyn kamera (planlagt og hendelsesbasert)

• Medisindispenser

• E-lås

• Døralarm

• GPS

• Røykvarsler

• Sengealarm

• Digitalt varslingsanlegg

Fokusområder i prosjektperioden

• Tjenesteforløp

• Forvaltning, saksbehandling og tildeling av velferdsteknologi

• Gevinstrealisering

• Informasjonssikkerhet og personvern

• Basiskompetanse, modell for kompetanseheving  (fokus på velferdsteknologi)

• Endringsledelse

• Helhetlig tjenestemodell 

• Samarbeid og oppfølging av leverandør

• Erfaringsdeling mellom kommunene

https://www.ehelseagder.no/rkg-e-helse/
https://www.ehelseagder.no/rkg-e-helse/
https://www.ehelseagder.no/prosjekter/innforing-velferdsteknologi-agder/
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I 2020 har følgende milepæler vært i fokus:
(Leveranser fremkommer senere i rapporten)

M1 Gevinstrealisering 

M2 Helhetlig tjenestemodell 

______________________________________________

M3 Personvern og informasjonssikkerhet 

M4 Responssentertjenste og leveransemodeller

• Utgått da denne ansees å inngå som en del av M2

Utvidelse av målgruppen for prosessveieldning:

• Ledere på ulike nivå

• IT/ IKT

• Teknisk

• Involverte roller i helhetlig tjenestemodell

Nasjonale innsatsområder for 2020:

SAMMENDRAG
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Koordinering:

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG)

ble etablert av Rådmannsgruppen – regionplan Agder, i januar 2016, 

med følgende formål: 

• Målet er at regionen er ledende innen velferdsteknologi i Norge

• Arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen

• Formålet er økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

I 2019 forankret RKG e-helse etableringen av satsningen E-helse Agder 2030. 

Kommunedirektørutvalget Agder (KDU Agder) 

etablerte 9. november 2019 programmet

Satsningen består av: 

1) Trygghetsteknologi, 2) Digital hjemmeoppfølging, 3) Nasjonale felles e-helse 

løsninger, 4) Akson og 5) Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder. 

Felles behov for de ulike satsningene er digital sikkerhet og sårbarhet,

som arbeidet i delprosjekt «Tekniske alarmer» i hovedsak har dreid seg om. 

Delprosjektet videreføres i 2021 for ferdigstillelse.

Fra prosjekt til pilotering av driftsorganisering i 2021

I Agder har 22 kommuner signert rammeavtale med leverandør av trygghets –og 

varslingsteknologi (3 kommuner har ikke utløst opsjon på avtalen). 

18 av kommunene har inngått samarbeidsavtale om 

kommunalt responssenter tjenester, hvor Kristiansand er vertskommune.

Høsten 2020 har vertskommunen, i samarbeid med Agder prosjektet, arbeidet med 

videreføring av trygghetsteknologi satsningen i Agder i en mer varig driftsorganisering. 

Rammeverket for videreføringer er forankret i det interkommunale samarbeidet.

Regional koordineringsgruppe vedtok organiseringen 2. desember 2020. 

Samarbeidets hovedelementer er:

1) kommunale responssenter tjenester, 2) rammeavtale knyttet til anskaffelse av 

trygghets –og varslingsteknologi og spredning av teknologi fra felles anskaffelse.

Det videre samarbeidet vil ivaretas i «pilotering driftsorganisering» 

hvor øverste ansvar for samarbeidet legges til Samarbeidsutvalget sammensatt ved en

fast representant fra hver samarbeidskommune, med nødvendige fullmakter 

(beslutnings myndighet) til å representere kommunen. 

Underordnet vil et Arbeidsutvalg være det saksforberedende organet sammensatt ved 

en fast representant fra hver de 4 regionene i tillegg til en fast representant fra hver de 4 

største kommunene i Agder.

• Innen 31/1- 21 skal de aktuelle ressursene oppnevnes.

Agder søker om tilskudd fra det nasjonale VFT programmet for 2021, midlene vil da bli 

brukt til å pilotere driftsorganiseringen. Barn og unge prosjektet vil også sees i 

sammenheng med trygghetsteknologi i 2021. Samtidig sikre erfaringsoverføring fra 

Trygghets og mestringsprosjektets hovedinnsatsområder:

1. Tjenesteinnovasjon

2. Gevinstrealisering

3. Teknisk kompetanse ved implementering og drift av teknologi

4. Erfaring ved bruk av teknologi til de ulike brukergruppene og individuell 

tilpasning

Organisering etter helhetlig tjenestemodell vil vider være et av fokus og 

innsatsområdene, internt i kommunene og i samarbeidet i Agder.

Det er viktig at løsningen Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder utvikler legger 

til rette for at de 4 punktene nevnt over ivaretas.

Det videreføres en dedikert agderressurs for å koordinere, fasilitere og organisere dette 

samarbeidet videre.

https://www.ehelseagder.no/rkg-e-helse/
https://www.ehelseagder.no/e-helse-agder-2030/
https://www.ehelseagder.no/trygghetsteknologi/
https://www.ehelseagder.no/medisinsk-avstandsoppfolging/
https://www.ehelseagder.no/nasjonale-e-helselosninger/
https://www.ehelseagder.no/akson/
https://www.ehelseagder.no/innovasjonspartnerskap-velferdsteknologi/
https://www.ehelseagder.no/delprosjekt-tekniske-alarmer/
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1 Innledning

2 Mål med prosjektet

3 Hva er implementert

4 Helhetlig tjenestemodell

5 Personvern og informasjonssikkerhet

6 Gevinster - måloppnåelse og avvik

7 Erfaringer og tips til andre kommuner

INNHOLD I RAPPORTEN
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• I prosjektperioden har prosjektet vært styrt 

gjennom felles regional styringsgruppe. 

Styringsgruppen består av representanter på 

kommunalsjefsnivå fra Agderkommuner og 

Sørlandets sykehus, samt observatører fra 

Fylkesmannen i Agder (Statsforvalter fra 

2021), KS Agder, Agder Fylkeskommune og 

representant fra daglig leder nivå IKT i 

Agder. 

• Fra 2021 vil prosjektet/ pilotering av 

driftsorganisering styres gjennom 

interkommunalt samarbeid som beskrevet i 

sammendraget (se side 4).

Styringsstruktur Finansiering Organisering og deltakere

• Prosjektet har vært finansiert 

gjennom tilskudd fra det 

nasjonale velferdsteknologi 

programmet 

(tilskuddsordningen 

Omsorgsplan 2020 – Innføring 

av velferdsteknologiske 

løsninger) i tillegg 

fylkesmannens skjønnsmidler.

• Egenfinansiering fra kommuner 

i Agder ved bruk av kommunalt 

ansattes tid i prosjektperioden 

har utgjort en stor andel av den 

totale finansieringen.

• Se prosjektorganisering på neste side

• Prosjektledere: Marit Svindland (2017-2019) og Silje S. Stray (2020-

2021).

• Implementering: Marit Svindland/ Silje S. Stray, Irene Henriksen Aune, 

Bjarne Vårdal, Renate N. Olstad, Tore G. Andersen, Maahr L. Eikeland, 

Merethe Knatterud og Ronny Tellefsdal Sunde.

• Tjenesteinnovasjon, forvaltning og kompetanseløft: Marianne 

Holmesland, Silje S. Stray, Christina H. Paulsen, Lillian Taraldsen, Anne 

Cecilie Eivindson, Merethe Knatterud.

• Tekniske alarmer: Maahr Ludvig Eikeland, Jan Øyvind Evensen, Tore 

Gryting Andersen, Stian A. Broberg, Atle W. Arntsen, Renate N. Olstad, 

Silje Bjerkås, Silje S. Stray, Marit Svindland, Thomas Dokmo, Tore 

Sivertsen, Geir Omar Heldal, May-Lene L. Uberg og leverandør.

2017-2020 (2021, pilotering av driftsorganiseringen)Tidsrom for prosjektet

Nøkkelinformasjon

Agders deltakelse i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet var organisert i 

prosjektet «Innføring velferdsteknologi Agder», forankret og koordinert gjennom 

RKG e-helse.

Målet med prosjektet er at:

«Trygghets- og varslingsteknologi er integrert i helse- og omsorgstjenesten 

i alle 25 kommunene innen 2020 på en slik måte at det gir gevinster»

Prosjektet har bestått av Delprosjektene: 

1) Implementering (avsluttet 2020), 2) Tjenesteinnovasjon og forvaltning (avsluttet 

2019) og 3) Kompetanseløft (avsluttet 2019). 

I tillegg delprosjekt Tekniske alarmer (ferdigstilles 2021).

Arendal, Vegårshei, Iveland, Kristiansand, Lillesand,  Lyngdal, Grimstad, Farsund, Valle, Lindesnes, Froland,  Åseral, Vennesla,

Tvedestrand, Risør, Kvinesdal, Evje og Hornnes, Åmli, Gjerstad, Bygland, Flekkefjord,  Bykle, Sirdal, Hægebostad, BirkenesDeltakende kommuner 
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Organisering i prosjektperioden 2017-2020

2017-2019 2020
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Hvordan har prosjektet bistått kommunene?

a) Anbefalt organisering i kommunen 

• Arbeidsgruppe i hver kommune

• Fra 2020 helhetlig tjenestemodell

b) Agdersamlinger 

• Har vært arrangert hvert halvår

c) Oppstartsmøter

• Til sammen over 110 gjennomførte møter

d) Prosessveiledning 

• Webinarer og digitale møter

• Regionale samlinger

e) Formidle erfaringer på tvers av kommunene

• Webinar

• Dokument deling ++

• Nettside

f) Felles avtaleforvaltning

https://www.ehelseagder.no/

Organisering i prosjektperioden 2017-2020

https://www.ehelseagder.no/
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Antall 

innbyggere
( per 25.01.21)

Geografi

Demografi

Antall innbyggere i Agder: 305 244

Arendal: 43841 Vegårshei: 2097 Iveland: 1331

Kristiansand: 85983 Lillesand: 11074 Lyngdal: 10365

Grimstad: 21783 Farsund 9679 Valle: 1164

Lindesnes: 23025 Froland: 5951 Åseral: 932

Vennesla: 14774 Tvedestrand: 6045 Sirdal: 1822

Risør: 4609 Kvinesdal: 5987

Evje og Hornnes: 3634 Åmli: 1836

Gjerstad: 2428 Bygland: 1162

Flekkefjord: 9028 Bykle: 965

Birkenes: 5226 Hægebostad:1680

• 16 434,12 km

• Fylket grenser i nordøst og øst til Vestfold og Telemark, i nordvest og vest til Rogaland. 

Fylket består nesten utelukkende av grunnfjell. Områder egnet for jordbruk finnes først og 

fremst langs kysten og i dalførene, men et kupert terreng med lite sammenhengende 

dyrkbare områder begrenser jordbruket også her. 

• Deknings utbygning ved Telenor: Mål i 2014 var 99 prosent innendørsdekning i «trehus» for 

tale og SMS, og 98 prosent innendørsdekning for 3G/4G på mobilt bredbånd for alle 

innbyggere i Agder. Mål ble nådd med god margin og Telenor etablerte over 100 nye 

basestasjoner i Agder, (Store norske leksikon).

• Agder rommer 5,7 prosent av Norges befolkning og har i den siste 10-årsperioden vært 

blant de raskest voksende regionene i landet (Agder fylkeskommune).

• Generell befolkningsvekst i Agder frem mot 2040 er estimert til en prosentvisvekst mellom 

26-30%, (Store norske leksikon). 

• Over 60 % av den samlede (forventede) befolkningsveksten frem mot 2040 vil bestå av 

personer i aldersgruppen 67+. Denne aldersgruppens andel av befolkningen vil øke fra ca. 

14,8 % i 2018 til 21,5 % i 2040, (Agder fylkeskommune).

https://snl.no/Agder
https://snl.no/Agder
https://agderfk.no/agdertall/demografi/aldrende-befolkning/aldrende-befolkning.28119.aspx
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Interkommunale 

samarbeid 

innen helse og 

velferd

Utfordringer 

innen helse og 

omsorg

Interkommunalt samarbeid om:

1) kommunale responssenter tjenester og 2) rammeavtale knyttet til anskaffelse 

av trygghets –og varslingsteknologi.

• IKT referansegruppe som er en samordning av alle IKT miljøene i Agder.

• Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder – RKG e-

helse. 

• Koordinerer de felles satsningene: 1) Trygghetsteknologi, 2) Digital 

hjemmeoppfølging, 3) Nasjonale felles e-helse løsninger, 4) Akson og 5) 

Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder. 

• Organisering i kommunene: Helhetlig tjenestemodell, (KS).

• I flere av kommunene er det nøkkelpersoner som gjør flere oppgaver.

• Mindre kommuner har annen tjenestevei til for eksempel tildelingskontor.

• Ressurs, tid, økonomi og kompetanse mangel.

• Mangel på organisering og fordeling av definerte ansvarsroller.

https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/velferdsteknologi3/helhetlig-tjenestemodell-for-velferdsteknologi/


2. Mål med 

prosjektet
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Mål for «Innføring velferdsteknologi Agder 2020» 

Trygghets- og varslingsteknologi er integrert: 

• i helse- og omsorgstjenesten 

• i alle 25 kommunene 

• Innen utgangen av 2020 

• på en slik måte at bruk av trygghets- og 

varslings-teknologi gir gevinster

• Økt kvalitet for tjenestemottaker, 

pårørende og helsepersonell

• Spart tid

• Unngåtte kostnader

Delmål

• Gevinstrealisering er integrert i kommunenes arbeid med velferdsteknologi, og anvendes aktivt i kommunens helse og omsorgstjeneste 

• Kommunene i Agder utarbeider gevinstplan for innføring av velferdsteknologi 

• Kommunen i Agder har økt kompetanse på gevinstrealiseringsprosesser 

• Kommunene i Agder utarbeider gode tjenesteforløp knyttet til de velferdsteknologiske løsningene som skal tas i bruk i den enkelte kommune. 

• Kommunene i Agder har gode forvaltningsrutiner for helse- og omsorgstjenestene som inkluderer bruk av trygghets- og varslingsteknologi 

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

Prosjektets mål



3. Hva er 

implementert
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I Agder ble det gjennomført en felles anskaffelse av verktøykasse innen trygghets- og varslingsteknologi i 2017:

• Digitale trygghetsalarmer

• Digitale varslingsanlegg for institusjoner

• Lokaliseringsteknologi (GPS)

• Ulike sensorer

• Sengesensor

• Fallalarm

• Døralarm

• Bevegelsesdetektorer

• Røykvarsler

• Elektronisk medisineringstøtte

• Digitalt tilsyn

• Elektroniske dørlåser

• Etter Nasjonale anbefalinger Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse i desember 2015

• Oppdatering anbefalinger med hensyn til COVID-19 okt. 2020

• Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) gjennomførte en prosess-beskrivelse av anskaffelsen

HVA ER IMPLEMENTERT

o%09https:/www.ehelseagder.no/felles-anskaffelse-av-trygghets-og-varslingsteknologi-agder
https://innovativeanskaffelser.no/wp-content/uploads/2018/08/rapport-prosessbeskrivelse-fellesanskaffelseagder-210818.pdf


E-lås

GPS

Respons-

senter

Digital 

trygghetsal

arm

Digitalt 

varslings-

anlegg

5616 digitale trygghetsalarmer i drift i Agder.

Ulike sensorer: 

Døralarm: 111 stk. fordelt på 12 kommuner                    Røykvarsler: 125 stk. Fordelt på 2 kommuner Fallalarm: 18 stk. 

Bevegelsessensor: 20 stk. Fordelt på 7 kommuner        Sengesensor: 20 stk. Fordelt på 7 kommuner Kamera: 37

• 13 kommuner har full responssenterløsning. Ca. 4980 alarmer besvarer av responssenteret

• 3 kommuner har tekniske ruting. Ca. 270 alarmer rutes via responssenteret til kommunen og besvares der.  

• 2 kommune har valgt back-up løsning

• Milepæl 25/11-2020: 1 million innkommende alarmanrop ble feiret

Omfang: 772 stk. fordelt på 7 kommuner

31 sykesignalanlegg er i drift i Agder i 16 kommuner totalt (1048 pasientrom)

• Ytterligere 3 sykesignalanlegg er under prosjektering og montering

125 stk. fordelt på 12 kommuner

HVA ER IMPLEMENTERT
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Nedenfor følger en beskrivelse av hva som er implementert av ulike typer velferdsteknologi i spredningsprosjektet. 

Listen fortsetter på neste slide.
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HVA ER IMPLEMENTERT

Epilepsi 

alarm

Skriv inn 

type 

teknologi

Planlagt

Digitalt 

tilsyn

kamera

Elektronisk

Medisin

dispenser

Skriv inn 

type 

teknologi

Hjemmeboende tjenestemottakere: eldre, rus og psykiatri

52 stk. I drift i 8 kommuner

Hjemmeboende og beboere på sykehjem

• 37 stk. Fordelt på 12 kommuner 

• Responssenteret utfører planlagte tilsyn for 4 tjenestemottakere i 2 kommuner

På institusjon eller bolig med bemanning

• 3 stk. i 2 kommuner

Skriv om implementeringen av angitt teknologi (type brukere, hvor mange som er implementert osv.)

Skriv om implementeringen av angitt teknologi (type brukere, hvor mange som er implementert osv.



4. Helhetlig 

tjenestemodell
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Tjenester med velferdsteknologi er sektorovergripende

Dette betyr at flere av sektorene i kommunen må ivareta en rekke 

oppgaver i tett samarbeid. I tillegg til helse og omsorg, er typisk både 

teknisk avdeling, IT og innkjøp involvert.

Den helhetlige tjenestemodellen inneholder derfor en rekke oppgaver som 

må løses. Dette krever en tydelig organisering hvor sentrale oppgaver 

løses gjennom forankrede roller og ansvarsområder, heller enn 

enkeltpersoner. 

Kartet til høyre viser ulike aktører som påvirker tjenestemodellen. 

Det vises til KS sin nettsider for mer informasjon den helhetlige 

tjenestemodellen.

Som en del av velferdsteknologiprogrammet har kommunene jobbet med 

å definere roller og ansvar i tjenestemodellen for å sikre en helhetlig 

driftsorganisasjon. Resultatet av dette arbeidet er oppsummert i 

påfølgende slides. 

Andre 

aktører
Teknikere

Helse og 

omsorg
IT-avdeling

Hjelpe-

middel-

administrasjo

n

Innkjøp

Leverandør Pårørende

Bruker

https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/velferdsteknologi3/helhetlig-tjenestemodell-for-velferdsteknologi/
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16 av 25 kommuner har levert innen frist (30.09.20).

Status definerte rolle og ansvar for de løpende kommunale oppgavene:

Grønn: Birkenes, Farsund, Froland, Gjerstad, Vennesla, Åmli. Åseral, 

Tvedestrand, Grimstad, Risør, Vegårshei

Orange: Lindesnes, Kristiansand, Arendal, Lillesand

(Flekkefjord: utfylt modell ikke levert)

Behov for ytterligere forankring hos ledergruppene i kommunene samt på tvers 

av sektorer innad i kommunene.

Potensiale i forhold til å samarbeidet i Agder knyttet til flere oppgaver i modellen:

• Respons og utrykning (ved full responssenter tjeneste)

• Interkommunalt samarbeid for mottak og håndtering av tekniske varsler

• Avtaleforvaltning og leverandør dialog

• Lager og logistikk

Variabler mellom store og små kommuner i forhold til behov og videre innsats med 

tanke på forankring, organisering og administrering. 

I tillegg er det ønskelig å se modellen i et helhetsperspektiv, det vil si at modellen/ 

organiseringen som legges som en grunnmur nå også kan videre utvikles med de 

andre satsningene i e-helse Agder 2030.

På videre slides følger leveranse fra kommunene i Agder knyttet til helhetlig 

tjenestemodell, (presiseres at dette var status på leveransetidspunktet, 30.09.20, 

flere av kommunene har arbeidet videre med modellen etter dette tidspunktet).

Vurdering av arbeidet som er gjort i kommunene

De aller fleste kommunene har definert roller og ansvar knyttet 

til de oppgavene som adresseres i modellen.

Flere kommuner har organisert seg med VFT- team, 

koordineringsgruppe, Fagkoordinator VFT, kontaktperson VFT 

etc. Teamene koordinerer og sørger for å inkludere de ulike 

aktørene slik at viktige oppgaver blir ivaretatt. 

Selv om det er oppgaver igjen å løse, så har mange 

kommuner kommet et godt stykke på vei.

Enkelte kommuner gir utrykk for at det gjenstår avklaringer rundt:

Saksbehandling, vedtak og tildeling av velferdsteknologi i en løpende driftsorganisering:

• Hvem kartlegger?

• Hvem har ansvar for å evaluere og avslutte tjeneste?

• Hvem har ansvar for å endre på tjenesteforløp og rutiner?

• Gjenstår fortsatt arbeid med gevinstoppfølging

Potensiale med å samarbeide i Agder knyttet til flere av oppgavene i modellen i et fellesskap:

• Respons og utrykning (ved full responssenter tjeneste)

• Interkommunal vaktordning for mottak og håndtering av tekniske varsler

• Avtaleforvaltning og leverandør dialog

• Lager og logistikk

Områder med grønt lys Gjenstående arbeid
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Nedenfor er en oppsummering av roller og ansvar i den helhetlige tjenestemodellen, samt status per oppgave/undertema.

Løpende kommunale oppgaver

Vedlikehold av tjenesten Support, lager og utstyr 

Oppgraderinger og vedlikehold på løsninger

Gjennomføre 

kommunikasjons

-tiltak

Håndtere support 

på systemer og 

utstyr

Drifte systemer, 

plattformer 

og infrastruktur 

Lede og 

gjennomføre

opplæring

Vedlikeholde 

tildelingskriterier

Følg opp 

gevinster

Forvalte rutiner 

for behandling av 

person-

opplysninger

Avklare 

tjenestens behov 

og implementere 

nye løsninger

Administrere

system- og 

utstyrs-

porteføljen

Gjennomføre 

anskaffelser og 

avrop på avtaler

Forvalte avtaler

Anskaffelser og avtaleforvaltning

Drifte 

utstyrslager og 

logistikk

Drifte rolle- og 

tilgangsstyring

Planlegge 

tekniske 

endringer og 

vedlikehold

Styre 

oppgraderinger 

og 

konfigurasjoner

Teste nye 

løsninger  

Oppdatere 

teknisk 

dokumentasjon

Endre på 

tjenesteforløp og 

rutiner

Vurdere risiko 

og planlegge 

beredskap

Oppgaver for å sette teknologi ut til bruker, sørge for respons, utrykning og evaluering

Henvise, kartlegge 

og tildele

Sørge for respons 

og utrykning

Gjøre tilpasninger 

og installere

Evaluere og 

avslutte tjeneste

IT-drift

Budsjettere

Kommentar: tomme snakkebobler indikerer «blankt svar» leveranse til helhetlig tjenestemodell i fortsettelsen
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Nedenfor er en oppsummering av roller og ansvar i den helhetlige tjenestemodellen, samt status per oppgave/undertema.

Løpende kommunale oppgaver

Vedlikehold av tjenesten Support, lager og utstyr 

Oppgraderinger og vedlikehold på løsninger

Gjennomføre 

kommunikasjons

-tiltak

Håndtere support 

på systemer og 

utstyr

Drifte systemer, 

plattformer 

og infrastruktur 

Lede og 

gjennomføre

opplæring

Vedlikeholde 

tildelingskriterier

Følg opp 

gevinster

Forvalte rutiner 

for behandling av 

person-

opplysninger

Avklare 

tjenestens behov 

og implementere 

nye løsninger

Administrere

system- og 

utstyrs-

porteføljen

Gjennomføre 

anskaffelser og 

avrop på avtaler

Forvalte avtaler

Anskaffelser og avtaleforvaltning

Drifte 

utstyrslager og 

logistikk

Drifte rolle- og 

tilgangsstyring

Planlegge 

tekniske 

endringer og 

vedlikehold

Styre 

oppgraderinger 

og 

konfigurasjoner

Teste nye 

løsninger  

Oppdatere 

teknisk 

dokumentasjon

Endre på 

tjenesteforløp og 

rutiner

Vurdere risiko 

og planlegge 

beredskap

Oppgaver for å sette teknologi ut til bruker, sørge for respons, utrykning og evaluering

Henvise, kartlegge 

og tildele

Sørge for respons 

og utrykning

Gjøre tilpasninger 

og installere

Evaluere og 

avslutte tjeneste

IT-drift

Budsjettere

Hjemmesykepleie

VFT- Team

VFT-Team

Hjemmesykepleien

Enhetsleder i 

sone

VelferdsteknologVelferdsteknolog

Velferdsteknolog

Velferdsteknolog Velferdsteknolog

Forvaltning

Velferdsteknolog Velferdsteknolog

Velferdsteknolog

Velferdsteknolog

eller 

prosjektgruppe

VFT- Team

Forvaltning

Forvaltning

VFT-Team

Oppdager, 

forvaltning, 

VFT-Team, 

ledere

Velferdsteknolog

Velferdsteknolog Velferdsteknolog

Velferdsteknolog

VFT team
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Nedenfor er en oppsummering av roller og ansvar i den helhetlige tjenestemodellen, samt status per oppgave/undertema.

Løpende kommunale oppgaver

Vedlikehold av tjenesten Support, lager og utstyr 

Oppgraderinger og vedlikehold på løsninger

Gjennomføre 

kommunikasjons

-tiltak

Håndtere support 

på systemer og 

utstyr

Drifte systemer, 

plattformer 

og infrastruktur 

Lede og 

gjennomføre

opplæring

Vedlikeholde 

tildelingskriterier

Følg opp 

gevinster

Forvalte rutiner 

for behandling av 

person-

opplysninger

Avklare 

tjenestens behov 

og implementere 

nye løsninger

Administrere

system- og 

utstyrs-

porteføljen

Gjennomføre 

anskaffelser og 

avrop på avtaler

Forvalte avtaler

Anskaffelser og avtaleforvaltning

Drifte 

utstyrslager og 

logistikk

Drifte rolle- og 

tilgangsstyring

Planlegge 

tekniske 

endringer og 

vedlikehold

Styre 

oppgraderinger 

og 

konfigurasjoner

Teste nye 

løsninger  

Oppdatere 

teknisk 

dokumentasjon

Endre på 

tjenesteforløp og 

rutiner

Vurdere risiko 

og planlegge 

beredskap

Oppgaver for å sette teknologi ut til bruker, sørge for respons, utrykning og evaluering

Henvise, kartlegge 

og tildele

Sørge for respons 

og utrykning

Gjøre tilpasninger 

og installere

Evaluere og 

avslutte tjeneste

IT-drift

Budsjettere

Ansatte,teamleder,

saksbehandler

Saksbehandler,

hjelpemiddeltek

nikker, 

teamleder, 

ansatt

Responssenter.

Ansatte

Koordineringsgr

uppe sammen 

med de ulike 

enhetslederene

Koordin.gruppe,Hj.m.tekniker. 

Systemansv.

Hjelpemiddeltekniker

Teamleder

Koordineringsgr

uppe,pers.vern

omb.

Hjelpemiddelteknikker

Koordinerings

gruppe 

VFT/e-

helse,enhetsl

eder,saksbeh

andler

Koordin.gruppe,res

urspers, 

teamleder,ansatt

Koordinerings

gruppe for 

VFT/ e-helse

AgdersamarbeidetAgdersamarbeidet

Hjelpemiddeltekniker. 

Brukr.Pårørende
Saksbehandler,teamle

der,primærkontakter

Koordinerings

gruppe VFT/e-

helse

Hjelpemiddelteknikker,

teamleder

Koordinerings 

gruppe

Hj.m 

tekniker, systemansvarlig

Hj.mtekniker, 

Systemansvarlig

Koordineringsgruppe 

i samarbeid med 

ressursperson og 

ansatte på 

tjenesteområdene.

Hj.m tekniker, 

systemansvarlig

Hjelpemiddeltekniker
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Nedenfor er en oppsummering av roller og ansvar i den helhetlige tjenestemodellen, samt status per oppgave/undertema.

Løpende kommunale oppgaver

Vedlikehold av tjenesten Support, lager og utstyr 

Oppgraderinger og vedlikehold på løsninger

Gjennomføre 

kommunikasjons

-tiltak

Håndtere support 

på systemer og 

utstyr

Drifte systemer, 

plattformer 

og infrastruktur 

Lede og 

gjennomføre

opplæring

Vedlikeholde 

tildelingskriterier

Følg opp 

gevinster

Forvalte rutiner 

for behandling av 

person-

opplysninger

Avklare 

tjenestens behov 

og implementere 

nye løsninger

Administrere

system- og 

utstyrs-

porteføljen

Gjennomføre 

anskaffelser og 

avrop på avtaler

Forvalte avtaler

Anskaffelser og avtaleforvaltning

Drifte 

utstyrslager og 

logistikk

Drifte rolle- og 

tilgangsstyring

Planlegge 

tekniske 

endringer og 

vedlikehold

Styre 

oppgraderinger 

og 

konfigurasjoner

Teste nye 

løsninger  

Oppdatere 

teknisk 

dokumentasjon

Endre på 

tjenesteforløp og 

rutiner

Vurdere risiko 

og planlegge 

beredskap

Oppgaver for å sette teknologi ut til bruker, sørge for respons, utrykning og evaluering

Henvise, kartlegge 

og tildele

Sørge for respons 

og utrykning

Gjøre tilpasninger 

og installere

Evaluere og 

avslutte tjeneste

IT-drift

Budsjettere

Tjenestekontot, hj

elpemiddelmontø,

og tjenesten

Ledergruppa i 

helse,velferd

og omsorg

Hjemmetjenesten, 

responssenter

Ledergruppa i 

virksomhetene helse 

og velferd og omsorg Leverandør, 

hjelpemiddeltekniker, 

vaktmester

Hjelpemiddelmontør i 

samarbeid med 

ledergruppa. 

Virksomhetsleder 

har det endelige 

ansvaret

Virksomhetsled

ere

IKT-

Ansv

arlig

Hjelpemiddelmontør,IKT, vaktmester

, Bestilling 

i samarbeid med ledergruppa.

Tjenestekontoret

VFTgruppa.Virks

omhetsledere

er hovedansvarlig

Leverandør

Agderprosjektet 

og OFA
Agderprosjektet i 

samarb. Med 

OFA

Hjelpemiddelmo

ntør, vaktmester
Tjenestekontor 

og ansatte

Virksomhetsledere 

Avdelingsleder, 

(ansatte melde 

inn behov)

Hjelpemiddel

montør, 

vaktmester, 

IKT ansvarlig

VFT-gr. 

Virksomhetsleder

Hj.m.montør,IKT,saks

behandler, leder hj.tj. 

Sykesignalanl. IKT og 

vaktmester

Hjelpemiddelmontør, 

leverandør

Hjelpemiddel

montør, 

vaktmester

IKT,hj.m.montør,superbr

uker,leverandør

Hj.m

montør,IKT,va

ktmester
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Nedenfor er en oppsummering av roller og ansvar i den helhetlige tjenestemodellen, samt status per oppgave/undertema.

Løpende kommunale oppgaver

Vedlikehold av tjenesten Support, lager og utstyr 

Oppgraderinger og vedlikehold på løsninger

Gjennomføre 

kommunikasjons

-tiltak

Håndtere support 

på systemer og 

utstyr

Drifte systemer, 

plattformer 

og infrastruktur 

Lede og 

gjennomføre

opplæring

Vedlikeholde 

tildelingskriterier

Følg opp 

gevinster

Forvalte rutiner 

for behandling av 

person-

opplysninger

Avklare 

tjenestens behov 

og implementere 

nye løsninger

Administrere

system- og 

utstyrs-

porteføljen

Gjennomføre 

anskaffelser og 

avrop på avtaler

Forvalte avtaler

Anskaffelser og avtaleforvaltning

Drifte 

utstyrslager og 

logistikk

Drifte rolle- og 

tilgangsstyring

Planlegge 

tekniske 

endringer og 

vedlikehold

Styre 

oppgraderinger 

og 

konfigurasjoner

Teste nye 

løsninger  

Oppdatere 

teknisk 

dokumentasjon

Endre på 

tjenesteforløp og 

rutiner

Vurdere risiko 

og planlegge 

beredskap

Oppgaver for å sette teknologi ut til bruker, sørge for respons, utrykning og evaluering

Henvise, kartlegge 

og tildele

Sørge for respons 

og utrykning

Gjøre tilpasninger 

og installere

Evaluere og 

avslutte tjeneste

IT-drift

Budsjettere

Tjeneste, 

ressursperson

Fagansvarlig 

for VFT og 

ressursperson

Tjenesten

Enhetsleder 

og 

fagansvarlig 

VFT Leverandør, 

fagansv.VFT

FagansvVFT. 

Systemansvarlig 

EPJ,Enhetsleder

medansvarlig ved større 

innkjøp

Superbruker,pr

imærkontakt,tj

enesteleder

Fagansv.VFT/ressu

rspers.systemansve

rlig,enhetsleder

Fagansv. VFT, 

ressurspers

bidrar

Fagansv. VFT 

som også jobber 

på tildelingskontor

Fagansvarlig for 

velferdsteknologi

Leverandør. Fagansv. 

videreformidler

Forvaltningsansvarlig IKT. evt enhetsleder eller 

fagansvarlig for velferdsteknologi dersom det kun 

gjelder vår kommune

IKT ved 

forvaltningsansvarlig. 

Samarbeid flere kommuner.

Fagansvarlig VFT. 

ressurspers, superbruker
Fagansvarlig for VFT 

som  også er 

saksbehandler på 

tjenestekontoret

Ansatte-

tjenesteleder-

fagansv. VFT

Fagansvarlig/ressursper

son

Superbrukere

Ekstern leverandør

Fagansvarlig 

for VFT, leder i 

tjenesten

Fagansv.VFT og 

systemansv. EPJ

Leverandør, 

fagansvarlig
Fagansv. Og 

superbruker 

med tjenesten

Fagansv.VFT

og superbruker

Fagansv. VFT og 

leverandør
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Nedenfor er en oppsummering av roller og ansvar i den helhetlige tjenestemodellen, samt status per oppgave/undertema.

Løpende kommunale oppgaver

Vedlikehold av tjenesten Support, lager og utstyr 

Oppgraderinger og vedlikehold på løsninger

Gjennomføre 

kommunikasjons

-tiltak

Håndtere support 

på systemer og 

utstyr

Drifte systemer, 

plattformer 

og infrastruktur 

Lede og 

gjennomføre

opplæring

Vedlikeholde 

tildelingskriterier

Følg opp 

gevinster

Forvalte rutiner 

for behandling av 

person-

opplysninger

Avklare 

tjenestens behov 

og implementere 

nye løsninger

Administrere

system- og 

utstyrs-

porteføljen

Gjennomføre 

anskaffelser og 

avrop på avtaler

Forvalte avtaler

Anskaffelser og avtaleforvaltning

Drifte 

utstyrslager og 

logistikk

Drifte rolle- og 

tilgangsstyring

Planlegge 

tekniske 

endringer og 

vedlikehold

Styre 

oppgraderinger 

og 

konfigurasjoner

Teste nye 

løsninger  

Oppdatere 

teknisk 

dokumentasjon

Endre på 

tjenesteforløp og 

rutiner

Vurdere risiko 

og planlegge 

beredskap

Oppgaver for å sette teknologi ut til bruker, sørge for respons, utrykning og evaluering

Henvise, kartlegge 

og tildele

Sørge for respons 

og utrykning

Gjøre tilpasninger 

og installere

Evaluere og 

avslutte tjeneste

IT-drift

Budsjettere

Tjenesten

Rådgiver, 

superbruker

Rådgiver VFT, 

leverandør

Rådgiver VFT

Rådgiver VFT 

og leverandør

Tildelingskont

oret, rådgiver 

VFT

Leder for hver 

enhet. 

Superbrukere, 

rådgiver VFT

Hjemmetjenesten, 

tildelingskontor

Drift/tjenesten,

Rådgiver VFT, 

tjeneste 

tildeler

Rådgiver VFT 

og 

superbrukere

Rådgiver VFT
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Nedenfor er en oppsummering av roller og ansvar i den helhetlige tjenestemodellen, samt status per oppgave/undertema.

Løpende kommunale oppgaver

Vedlikehold av tjenesten Support, lager og utstyr 

Oppgraderinger og vedlikehold på løsninger

Gjennomføre 

kommunikasjons

-tiltak

Håndtere support 

på systemer og 

utstyr

Drifte systemer, 

plattformer 

og infrastruktur 

Lede og 

gjennomføre

opplæring

Vedlikeholde 

tildelingskriterier

Følg opp 

gevinster

Forvalte rutiner 

for behandling av 

person-

opplysninger

Avklare 

tjenestens behov 

og implementere 

nye løsninger

Administrere

system- og 

utstyrs-

porteføljen

Gjennomføre 

anskaffelser og 

avrop på avtaler

Forvalte avtaler

Anskaffelser og avtaleforvaltning

Drifte 

utstyrslager og 

logistikk

Drifte rolle- og 

tilgangsstyring

Planlegge 

tekniske 

endringer og 

vedlikehold

Styre 

oppgraderinger 

og 

konfigurasjoner

Teste nye 

løsninger  

Oppdatere 

teknisk 

dokumentasjon

Endre på 

tjenesteforløp og 

rutiner

Vurdere risiko 

og planlegge 

beredskap

Oppgaver for å sette teknologi ut til bruker, sørge for respons, utrykning og evaluering

Henvise, kartlegge 

og tildele

Sørge for respons 

og utrykning

Gjøre tilpasninger 

og installere

Evaluere og 

avslutte tjeneste

IT-drift

Budsjettere

Koordinerings

gruppe e-

helse og 

velferdsteknol

ogi

Responssenter, 

hjemmetjeneste

Rehabilitering 

og mestring

Koordinerings-

gruppe e-helse 

VFT

Informasjonssikkerhetsans

varlig 

Koordinator e-helse og 

VFT.

Enhetsledere Velferd.

Forvaltning og 

utvikling

Forvaltning 

og 

utvikling/reha

bilitering og

mestring

Rehabilitering 

og mestring

Forvaltning og utvikling

Koordinator

ehelse og 

velferdstekn

ologi

Koordinering

sgruppe ehel

se og 

velferdstekn

ologi

Forvaltning og 

utvikling

Rehabilitering 

og mestring. 

Beredskapsko

ordinator og 

velferds-

koordinator



Vennesla kommune
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Nedenfor er en oppsummering av roller og ansvar i den helhetlige tjenestemodellen, samt status per oppgave/undertema.

Løpende kommunale oppgaver

Vedlikehold av tjenesten Support, lager og utstyr 

Oppgraderinger og vedlikehold på løsninger

Gjennomføre 

kommunikasjons

-tiltak

Håndtere support 

på systemer og 

utstyr

Drifte systemer, 

plattformer 

og infrastruktur 

Lede og 

gjennomføre

opplæring

Vedlikeholde 

tildelingskriterier

Følg opp 

gevinster

Forvalte rutiner 

for behandling av 

person-

opplysninger

Avklare 

tjenestens behov 

og implementere 

nye løsninger

Administrere

system- og 

utstyrs-

porteføljen

Gjennomføre 

anskaffelser og 

avrop på avtaler

Forvalte avtaler

Anskaffelser og avtaleforvaltning

Drifte 

utstyrslager og 

logistikk

Drifte rolle- og 

tilgangsstyring

Planlegge 

tekniske 

endringer og 

vedlikehold

Styre 

oppgraderinger 

og 

konfigurasjoner

Teste nye 

løsninger  

Oppdatere 

teknisk 

dokumentasjon

Endre på 

tjenesteforløp og 

rutiner

Vurdere risiko 

og planlegge 

beredskap

Oppgaver for å sette teknologi ut til bruker, sørge for respons, utrykning og evaluering

Henvise, kartlegge 

og tildele

Sørge for respons 

og utrykning

Gjøre tilpasninger 

og installere

Evaluere og 

avslutte tjeneste

IT-drift

Budsjettere

Tjenesteutøver

Tjenesteutøver

Hjemmetjenesten

Enhetsledere

Leverandør

Enhetsleder

Enhetsleder,tje

nesteutøver

Enhetsleder, 

arkivansvarlig, 

kommunikasjons 

rådgiver

Enhetsleder

Digital 

rådgiver,enhetsl

eder,saksbehan

dler

Digital rådgiver, 

tjenesteutøver, 

saksbehandler

Leverandør

Kommunalsjef for 

helse og omsorg

Felles 

anskaffelse 

Agder

Ansatte,ressur

spers.primærk.

Henvise: Søker selv, pårørende, 

fastlege, ansatte, andre

Kartlegge: saksbehandler eller 

tjenesteutøver

Tildeling: Enten i form av vedtak ved 

ny tjeneste, eller i form av 

journalnotat ved allerede 

eksisterende

medisinadministreringstjeneste

kontinuerlig arbeid i 

enhetsledergruppa

sammen med 

kommunalsjef, digital 

rådgiver, bruker-

organisasjoner og 

ansatte .

Implementere nye 

løsninger: digital 

rådgiver sammen 

med 

tjeneste utøverne.

Leverandør og 

superbrukere

Lagt inn 

sikkerhetsnett. 

Reserveløsning hos 

tjenesteutøver.Lever

andør

Superbruker på hver enhet

Leverandør Tjenesteutøver 

etter forespørsel 

fra leverandør

Leverandør

Leverandør



Åmli kommune
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Nedenfor er en oppsummering av roller og ansvar i den helhetlige tjenestemodellen, samt status per oppgave/undertema.

Løpende kommunale oppgaver

Vedlikehold av tjenesten Support, lager og utstyr 

Oppgraderinger og vedlikehold på løsninger

Gjennomføre 

kommunikasjons

-tiltak

Håndtere support 

på systemer og 

utstyr

Drifte systemer, 

plattformer 

og infrastruktur 

Lede og 

gjennomføre

opplæring

Vedlikeholde 

tildelingskriterier

Følg opp 

gevinster

Forvalte rutiner 

for behandling av 

person-

opplysninger

Avklare 

tjenestens behov 

og implementere 

nye løsninger

Administrere

system- og 

utstyrs-

porteføljen

Gjennomføre 

anskaffelser og 

avrop på avtaler

Forvalte avtaler

Anskaffelser og avtaleforvaltning

Drifte 

utstyrslager og 

logistikk

Drifte rolle- og 

tilgangsstyring

Planlegge 

tekniske 

endringer og 

vedlikehold

Styre 

oppgraderinger 

og 

konfigurasjoner

Teste nye 

løsninger  

Oppdatere 

teknisk 

dokumentasjon

Endre på 

tjenesteforløp og 

rutiner

Vurdere risiko 

og planlegge 

beredskap

Oppgaver for å sette teknologi ut til bruker, sørge for respons, utrykning og evaluering

Henvise, kartlegge 

og tildele

Sørge for respons 

og utrykning

Gjøre tilpasninger 

og installere

Evaluere og 

avslutte tjeneste

IT-drift

Budsjettere

Hjemmesykepleien

Ambulerende 

vaktmester, 

hjemmesykepleien,

teamsykepleier 

hjemmesykepleien 

og tjenesteansvarlig

Hjemmesykepleien 

og ambulerende 

vaktmester

Enhetsleder
Teamsykepleier hjemmesykepleien, ambulerende vaktmester og 

tjenesteansvarlig har ansvar for å Planlegge endringer, vedlikehold -

oppgradere- teste

Teamsykepleier 

hjemmesykepleien, 

ambulerende vaktm

ester og 

tjenesteansvarlig.

Under 

utarbeidelse

Enhetsleder

De samme 

som support

Ansvarlig 

enhetsleder

Teamsykepleier 

hjemmesykepleien, 

ambulerende vaktmest

er og tjenesteansvarlig 

og enhetsleder

Vaktmester

Ambulerende 

vaktmester

Henvise: Lege, pårørende, 

bruker selv, sykehus etc.

Kartlegge: Ergoterapeut, 

fysioterapeut, teamsykepleier 

hjemmesykepleien, 

demensteam.

Tildele: Inntaksteam

Teamsykepleier 

hjemmesykepleien, 

ambulerende vakt

mester og 

tjenesteansvarlig

Ambulerende vaktmester, 

hjemmesykepleien, teamsykepleier 

hjemmesykepleien og tjenesteansvarlig

Enhetsleder, 

teamsykepleier 

hjemmesykepleien

, ambulerende 

vaktmester og 

tjenesteansvarlig.

De samme 

som support

De samme 

som support

Teamsykepleier hjemmesykepleien, ambulerende vaktmester 

og tjenesteansvarlig. Kontakte kontaktperson for 

Velferdsteknologi ved behov for nytt utstyr/endringer ol.



Åseral kommune
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Nedenfor er en oppsummering av roller og ansvar i den helhetlige tjenestemodellen, samt status per oppgave/undertema.

Løpende kommunale oppgaver

Vedlikehold av tjenesten Support, lager og utstyr 

Oppgraderinger og vedlikehold på løsninger

Gjennomføre 

kommunikasjons

-tiltak

Håndtere support 

på systemer og 

utstyr

Drifte systemer, 

plattformer 

og infrastruktur 

Lede og 

gjennomføre

opplæring

Vedlikeholde 

tildelingskriterier

Følg opp 

gevinster

Forvalte rutiner 

for behandling av 

person-

opplysninger

Avklare 

tjenestens behov 

og implementere 

nye løsninger

Administrere

system- og 

utstyrs-

porteføljen

Gjennomføre 

anskaffelser og 

avrop på avtaler

Forvalte avtaler

Anskaffelser og avtaleforvaltning

Drifte 

utstyrslager og 

logistikk

Drifte rolle- og 

tilgangsstyring

Planlegge 

tekniske 

endringer og 

vedlikehold

Styre 

oppgraderinger 

og 

konfigurasjoner

Teste nye 

løsninger  

Oppdatere 

teknisk 

dokumentasjon

Endre på 

tjenesteforløp og 

rutiner

Vurdere risiko 

og planlegge 

beredskap

Oppgaver for å sette teknologi ut til bruker, sørge for respons, utrykning og evaluering

Henvise, kartlegge 

og tildele

Sørge for respons 

og utrykning
Gjøre tilpasninger 

og installere

Evaluere og 

avslutte tjeneste

IT-drift

Budsjettere

Fagsykepleier 

i samarbeid 

med 

gruppeledere-

tverrfaglig 

samarbeid

Kontaktperson  

VFT

Hjemmesykepleie. 

Ansvarsvakt inne. 

Responssenteret.

Enhetsleder og 

rådmann

Leverandør 

underleverandør
Kontaktperson 

VFT

Kontaktperson

VFT

Fagsykepleier og 

VFT

ansvarlig 

Kontaktperson

VFT

Fagsykepleier og gruppe 

for tildeling av 

tjenester//inntaksgruppe

Kontaktperson 

VFT
Leverandør 

underleverandør

Kontaktperson 

for VFT

Enhetsleder sammen 

med kontaktperson 

for VFT

Kontaktperson 

for VFT
Fagsykepleier og 

gruppeleder.

Tjenesten tildeles ved 

tverrfaglig samarbeid

Fagsykepleier og 

kontaktperson for 

Velferdsteknologi

Leverandør 

og 

superbruker

Kontaktperson

VFT

Leverandør, underleverandør og 

superbrukere

Leverandør 

underleverandør
Leverandør 

Kontaktperson for 

VFT

Kontaktperson

VFT

Leverandør. 

Kontaktpers.

VFT



Kristiansand kommune
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Nedenfor er en oppsummering av roller og ansvar i den helhetlige tjenestemodellen, samt status per oppgave/undertema.

Løpende kommunale oppgaver

Vedlikehold av tjenesten Support, lager og utstyr 

Oppgraderinger og vedlikehold på løsninger

Gjennomføre 

kommunikasjons

-tiltak

Håndtere support 

på systemer og 

utstyr

Drifte systemer, 

plattformer 

og infrastruktur 

Lede og 

gjennomføre

opplæring

Vedlikeholde 

tildelingskriterier

Følg opp 

gevinster

Forvalte rutiner 

for behandling av 

person-

opplysninger

Avklare 

tjenestens behov 

og implementere 

nye løsninger

Administrere

system- og 

utstyrs-

porteføljen

Gjennomføre 

anskaffelser og 

avrop på avtaler

Forvalte avtaler

Anskaffelser og avtaleforvaltning

Drifte 

utstyrslager og 

logistikk

Drifte rolle- og 

tilgangsstyring

Planlegge 

tekniske 

endringer og 

vedlikehold

Styre 

oppgraderinger 

og 

konfigurasjoner

Teste nye 

løsninger  

Oppdatere 

teknisk 

dokumentasjon

Endre på 

tjenesteforløp og 

rutiner

Vurdere risiko 

og planlegge 

beredskap

Oppgaver for å sette teknologi ut til bruker, sørge for respons, utrykning og evaluering

Henvise, kartlegge 

og tildele

Sørge for respons 

og utrykning

Gjøre tilpasninger 

og installere

Evaluere og 

avslutte tjeneste

IT-drift

Budsjettere

Tjenesten.  

hjelpemiddelforvalt

ning og 

transporttjenester 

som ofte avslutter 

dem, på beskjed 

fra tjenesten

Fagkoordinator 

velferdsteknologi

og 

«hjelpemiddelforvalt

ning og 

transporttjenester»

Avdelingsleder. 

«Hjelpemiddelforvaltning 

og transporttjenester»

Økonomi i 

samarbeid med 

kommunalrådene?

?

: Hjelpemiddelforvaltning og 

transporttjenester»

«Hjelpmiddelforva

ltning og 

transporttjenester. 

Har ikke pr. i dag 

eget system for 

utstyrsportefølje.

Hvor skal 

ansvaret ligge?

Hvem følger 

opp?

Fagsystemansvarlig

etter delegasjon fra 

systemeier

«Hjelpemiddelforvaltning 

og transporttjenester»

Forvaltning og 

koordinering

Fagsystemkoordinat

or og koordinator 

velferdsteknologi

Hvor bør dette 

ansvaret ligge?

Innkjøp i samarbeid med 

innkjøpsansvarlig. Helse 

og mestring?

Hjelpemiddelforvaltning og 

transporttjenester
Forvaltning, koordinering

og den enkelte tjeneste

Fagkoordinator 

VFT og rådgiver 

for 

tjenesteutvikling 

og teknologi

Fagkoordinator 

velferdsteknologi

og «hjelpemiddelforvaltning og 

transporttjenester»

Fagsystemansvar

lig ved delegering 

fra systemer

Fagsystemans

varlig

Fagsysteman

svarlig og 

«hjelpemiddel

forvaltning og 

transporttjene

ster»

Fagsystemansvarlig. Avklaringer må 

gjøres rundt sikkerhet og tilganger.

«Hjelpemiddelforvaltning og 

transporttjenester»



Tvedestrand kommune
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Nedenfor er en oppsummering av roller og ansvar i den helhetlige tjenestemodellen, samt status per oppgave/undertema.

Løpende kommunale oppgaver

Vedlikehold av tjenesten Support, lager og utstyr 

Oppgraderinger og vedlikehold på løsninger

Gjennomføre 

kommunikasjons

-tiltak

Håndtere support 

på systemer og 

utstyr

Drifte systemer, 

plattformer 

og infrastruktur 

Lede og 

gjennomføre

opplæring

Vedlikeholde 

tildelingskriterier

Følg opp 

gevinster

Forvalte rutiner 

for behandling av 

person-

opplysninger

Avklare 

tjenestens behov 

og implementere 

nye løsninger

Administrere

system- og 

utstyrs-

porteføljen

Gjennomføre 

anskaffelser og 

avrop på avtaler

Forvalte avtaler

Anskaffelser og avtaleforvaltning

Drifte 

utstyrslager og 

logistikk

Drifte rolle- og 

tilgangsstyring

Planlegge 

tekniske 

endringer og 

vedlikehold

Styre 

oppgraderinger 

og 

konfigurasjoner

Teste nye 

løsninger  

Oppdatere 

teknisk 

dokumentasjon

Endre på 

tjenesteforløp og 

rutiner

Vurdere risiko 

og planlegge 

beredskap

Oppgaver for å sette teknologi ut til bruker, sørge for respons, utrykning og evaluering

Henvise, kartlegge 

og tildele

Sørge for respons 

og utrykning

Gjøre tilpasninger 

og installere

Evaluere og 

avslutte tjeneste

IT-drift

Budsjettere

Primærkontak

t i samarbeid 

med 

ressursperson

Systemansvarlig / 

ressursperson er 

ansvarlig 

for informasjon ut til 

tjenesten, om 

brukligheter

Hj.tj: 

Responssenteret

Sykehjem: Ansatte

Systemansvarlig

og VFT koordinator 

via 

aktuell avdelingsle

der.

Systemansvarlig

Systemansvarlig i 

samarbeid med 

VFT-koordinator

Sektor-

avdelingsleder. 

VFT Koord.

Systemansvarlig, 

informasjonssikkerhets

ansvarlig  og Ø Agders  

personvernombud.

Systemansv. 

Leverandør

Saksbehandlere tildelingstjenesten 

og ressurspersoner på tvers av 

sektorene i samarbeid 

med avdelingsledere

Syst.ansv.og

VFT-

koordin. ressurs

personer og 

avdelingsledere, 

og på tvers av 

sektorer

Systemansv.VF

T koordin. 

Leverandør

Systemansvarlig 

VFT koordinatorSystemansv.VFT koordin. Innspill fra ressursper.og ledere

Hjelpemiddelmontør / 

systemansvarlig / ressurs

person VFT

Hj.tj:Tildelingstjenesten,ressurspers. 

VFT. Tildeling skriver vedtak

Institusjon:Tjenesten oppdage behov

VFT koordinator i 

nært samarbeid 

med avdelingsled

ere og 

ressurspersoner /

primærkontakt.

Til brukere: Hjelpemiddelmontør eller VFT-

ressursperson

Til pleiere: Systemansvarlig 

eller ressursperson

Til ledelsen: Systemansvarlig

Til systemansvarlig, ressurspersoner 

og hjelpemiddelmontør: Leverandøren

Syst.ansv.og

VFT-

koordin. ress

urspersoner 

og 

avdelingsleder

vers av 

sektorer

Systemansv

arlig

Systemansvarlig

Systemansv.VFT

koordin.

Systemansv.Lever

andør,IKT

Systemansvarlig og 

ressurspersoner. 

Leverandør



Grimstad kommune
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Nedenfor er en oppsummering av roller og ansvar i den helhetlige tjenestemodellen, samt status per oppgave/undertema.

Løpende kommunale oppgaver

Vedlikehold av tjenesten Support, lager og utstyr 

Oppgraderinger og vedlikehold på løsninger

Gjennomføre 

kommunikasjons

-tiltak

Håndtere support 

på systemer og 

utstyr

Drifte systemer, 

plattformer 

og infrastruktur 

Lede og 

gjennomføre

opplæring

Vedlikeholde 

tildelingskriterier

Følg opp 

gevinster

Forvalte rutiner 

for behandling av 

person-

opplysninger

Avklare 

tjenestens behov 

og implementere 

nye løsninger

Administrere

system- og 

utstyrs-

porteføljen

Gjennomføre 

anskaffelser og 

avrop på avtaler

Forvalte avtaler

Anskaffelser og avtaleforvaltning

Drifte 

utstyrslager og 

logistikk

Drifte rolle- og 

tilgangsstyring

Planlegge 

tekniske 

endringer og 

vedlikehold

Styre 

oppgraderinger 

og 

konfigurasjoner

Teste nye 

løsninger  

Oppdatere 

teknisk 

dokumentasjon

Endre på 

tjenesteforløp og 

rutiner

Vurdere risiko 

og planlegge 

beredskap

Oppgaver for å sette teknologi ut til bruker, sørge for respons, utrykning og evaluering

Henvise, kartlegge 

og tildele

Sørge for respons 

og utrykning

Gjøre tilpasninger 

og installere

Evaluere og 

avslutte tjeneste

IT-drift

Budsjettere

Tjenesten

Kommunal 

responssentertjeneste

Bruker / pårørende

Tjenestekontoret

velferdsteknolog

Fagutvalg for 

velferdsteknologi

- NAVET for bredding av 

teknologi i kommunen

Enhetsrepresentant 

ansvarlig 

for kommunikasjon i 

«linja».

Kommunikasjonsavdeling

Enheten selv/tjenesten

Tjenestekontor

Responssenter 

og tjenesten

Enhet

Avdeling

Sektor

Ledelsen

Økonomiavdeling

Leverandører og IKT 

.systemansv.Vfteknolog og 

responss.Velferdsteknolog

Tj.kontor

Fagutvalg 

VFT

Tjenesten 

/ ansatte

Ledelsen

Informss.ansv

Fagutv.VFT

Personv.OMB.

Tillitsvalgte

Ledelsen.

Velferdsteknolog

Tjenestekontor

et/tjenesten

Tjeneste,tjenestekontor, 

ledelsen,fagutv. VFT. 

overordnet kvalitetsutv. 

Enhetsledere.

Velferdsteknolog Lev

erandør (ER)

Kommunal respons-

sentertjenesteProsjektets 

styringslinje

Administrasjon 

(økonomi/innkjøp 

etc.)

RKG

Ledelse

Innkjøpsansvarlig

Økonomi

Administrasjon

Velferdsteknologi 

og tjenesten
Tjenestekontor 

og tjenesten

Fagutvalg VFT

Ressursperson i 

tjenesten 

(representant i 

FV)

Tjenesten, 

Bruker, 

Tjeneste-kontor .

Prosjektleder

Velferdsteknolog

IT-avdelingen

IKT Agder

Ressursperson FV 

(enhetsrepresentant)

Leverandør

Leder FV

Velferdsteknolog

Avdelingsledere/enhetsleder

Prosjektleder

Inform.s.ansvarl. 

Prosjektet

Personvernombud

VFteknolog,Tillitsvalgt ,

Ledelse,Fagutvalg 

VFTAnsatte selv?

Leverandør,

Systemansvarlig i 

kommunen -

velferdsteknolog

Systemansvarlig 

på 

responssenteret

Velferdsteknolog

Tjenesten

Prosjektet / leder

- Fagutvalg 

velferdsteknologi 

bør kobles på

Leverandører

Leverandør,IKT

Leverandør

Velferdsteknolog

Tjenesten

Kommunal 

responssentertjeneste



Arendal kommune
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Nedenfor er en oppsummering av roller og ansvar i den helhetlige tjenestemodellen, samt status per oppgave/undertema.

Løpende kommunale oppgaver

Vedlikehold av tjenesten Support, lager og utstyr 

Oppgraderinger og vedlikehold på løsninger

Gjennomføre 

kommunikasjons

-tiltak

Håndtere support 

på systemer og 

utstyr

Drifte systemer, 

plattformer 

og infrastruktur 

Lede og 

gjennomføre

opplæring

Vedlikeholde 

tildelingskriterier

Følg opp 

gevinster

Forvalte rutiner 

for behandling av 

person-

opplysninger

Avklare 

tjenestens behov 

og implementere 

nye løsninger

Administrere

system- og 

utstyrs-

porteføljen

Gjennomføre 

anskaffelser og 

avrop på avtaler

Forvalte avtaler

Anskaffelser og avtaleforvaltning

Drifte 

utstyrslager og 

logistikk

Drifte rolle- og 

tilgangsstyring

Planlegge 

tekniske 

endringer og 

vedlikehold

Styre 

oppgraderinger 

og 

konfigurasjoner

Teste nye 

løsninger  

Oppdatere 

teknisk 

dokumentasjon

Endre på 

tjenesteforløp og 

rutiner

Vurdere risiko 

og planlegge 

beredskap

Oppgaver for å sette teknologi ut til bruker, sørge for respons, utrykning og evaluering

Henvise, kartlegge 

og tildele

Sørge for respons 

og utrykning

Gjøre tilpasninger 

og installere

Evaluere og 

avslutte tjeneste

IT-drift

Budsjettere

Evaluere:

Alle tjenester

Avslutte:

Tjenestekontoret

Lokalt på institusjonene

Innhenting av utstyr:

Teknisk avdeling 

(Trygghetsalarmtjenesten)

Enhetsleder 

sammen med 

tjenesten

Utløste alarmer: Responssenter

Hjemmetjeneste, alle soner ,Pårørende

Teknisk avdeling: 

Trygghetsalarmtjenesten v/sporing

Lokalt på institusjonene

Avdelingslede

r/enhetsleder

nivå i 

alle berørte av

delinger

Hjemmeboende:

Tekniker 

(Trygghetsalarmtjenest

en)

Superbrukere, 

Tjenestekontoret

Tjeneste, 

avdelingsled

er.

Godkj. av 

Rådmann, videre delegert 

til kommunalsjef/enhetsle

der. IKT-

Tekniker. Avdelings-leder har 

hovedansvaret Institusjon:

Avdelingsleder på lokasjonen

Kommunalsjefni

vå?

Tjenestekontor 

er delaktige i 

oppgaven.

Avdelingsledernivå

Teknisk avdeling: for 

eksempel Trygghetsalarm

tjenesten

Sykehjem i forhold til 

digitalt pasientvarslingsan

legg
Henvise: Alles ansvar

Kartlegge: Tilhørende 

tjeneste og tjenestekontor

Tildele: 

Tjenestekontor/Internt på 

aktuell institusjon

Tjenesten,avde

lingsledernivå,a

rbeidsgruppe,te

knisk

avd.tjenestekon

tor.

Hovedansvar: 

Enhetsleder?A

vdelingsleder?

Opplæring til ansatt: Alle 

tjenester, på avdelingsledernivå

Opplæring 

til pasient/pårørende: Avdelingsleder

og fagkoordinatorer i alle avdelinger

Avdelingsledernivå? 

Enhetsledernivå?

Teknikker, 

leverandør, IKT



Kvinesdal kommune
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Nedenfor er en oppsummering av roller og ansvar i den helhetlige tjenestemodellen, samt status per oppgave/undertema.

Løpende kommunale oppgaver

Vedlikehold av tjenesten Support, lager og utstyr 

Oppgraderinger og vedlikehold på løsninger

Gjennomføre 

kommunikasjons

-tiltak

Håndtere support 

på systemer og 

utstyr

Drifte systemer, 

plattformer 

og infrastruktur 

Lede og 

gjennomføre

opplæring

Vedlikeholde 

tildelingskriterier

Følg opp 

gevinster

Forvalte rutiner 

for behandling av 

person-

opplysninger

Avklare 

tjenestens behov 

og implementere 

nye løsninger

Administrere

system- og 

utstyrs-

porteføljen

Gjennomføre 

anskaffelser og 

avrop på avtaler

Forvalte avtaler

Anskaffelser og avtaleforvaltning

Drifte 

utstyrslager og 

logistikk

Drifte rolle- og 

tilgangsstyring

Planlegge 

tekniske 

endringer og 

vedlikehold

Styre 

oppgraderinger 

og 

konfigurasjoner

Teste nye 

løsninger  

Oppdatere 

teknisk 

dokumentasjon

Endre på 

tjenesteforløp og 

rutiner

Vurdere risiko 

og planlegge 

beredskap

Oppgaver for å sette teknologi ut til bruker, sørge for respons, utrykning og evaluering

Henvise, kartlegge 

og tildele

Sørge for respons 

og utrykning

Gjøre tilpasninger 

og installere

Evaluere og 

avslutte tjeneste

IT-drift

Budsjettere

Hjemmesykepleie

VFT- Team

Responssenter og 

hjemmetjenesten

Enhetsleder i 

sone

Velferdsteknolog

Velferdsteknolog

Velferdsteknolog

Velferdsteknolog Velferdsteknolog

Forvaltning

VFT- Team

Velferdsteknolog

VelferdsteknologVelferdsteknolog 

eller 

prosjektgruppe

VFT- Team

Tjenestekontor

Enhetsleder

VFT- Team

Alle ledd i 

tjenestevei

Velferdsteknolog 

og VFT Team

Velferdsteknolog Velferds-

teknolog og 

VFT-Team

Velferdsteknolog

VFT-Team



Risør kommune
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Nedenfor er en oppsummering av roller og ansvar i den helhetlige tjenestemodellen, samt status per oppgave/undertema.

Løpende kommunale oppgaver

Vedlikehold av tjenesten Support, lager og utstyr 

Oppgraderinger og vedlikehold på løsninger

Gjennomføre 

kommunikasjons

-tiltak

Håndtere support 

på systemer og 

utstyr

Drifte systemer, 

plattformer 

og infrastruktur 

Lede og 

gjennomføre

opplæring

Vedlikeholde 

tildelingskriterier

Følg opp 

gevinster

Forvalte rutiner 

for behandling av 

person-

opplysninger

Avklare 

tjenestens behov 

og implementere 

nye løsninger

Administrere

system- og 

utstyrs-

porteføljen

Gjennomføre 

anskaffelser og 

avrop på avtaler

Forvalte avtaler

Anskaffelser og avtaleforvaltning

Drifte 

utstyrslager og 

logistikk

Drifte rolle- og 

tilgangsstyring

Planlegge 

tekniske 

endringer og 

vedlikehold

Styre 

oppgraderinger 

og 

konfigurasjoner

Teste nye 

løsninger  

Oppdatere 

teknisk 

dokumentasjon

Endre på 

tjenesteforløp og 

rutiner

Vurdere risiko 

og planlegge 

beredskap

Oppgaver for å sette teknologi ut til bruker, sørge for respons, utrykning og evaluering

Henvise, kartlegge 

og tildele

Sørge for respons 

og utrykning

Gjøre tilpasninger 

og installere

Evaluere og 

avslutte tjeneste

IT-drift

Budsjettere

helsetjenester i hjemmet 

– hjemmesykepleie, 

habilitering og psykisk 

helse

Saksbehandler

kontor

Responssenter –

helsetjenester i hjemmet –

hjemmesykepleie, 

habilitering og psykisk hel

Kommunalsjef

Hjelpemiddelteknikker, 

leverandørHjelpemiddelteknikker

Saksbehandler

kontor

Kommunalsjef
Hjelpemiddelte

knikker

Saksbehandler

kontor

Saksbehandler

kontor
Hjelpemiddelteknikker, 

leverandør

Fagutvalg, IKT 

leverandør

Fagutvalg. IKT 

Leverandør

Saksbehandlerkontor

Saksbehandler

kontor

Saksbehandlerkontor

Saksbehandler

kontor

Saksbehandler

kontor

Hjelpemiddelteknikker

Hjelpemiddelteknikker, 

leverandør

Hjelpemiddelteknikker, 

leverandør

Hjelpemiddelteknikker

Hjelpemiddelte

knikker



Vegårshei kommune
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Nedenfor er en oppsummering av roller og ansvar i den helhetlige tjenestemodellen, samt status per oppgave/undertema.

Løpende kommunale oppgaver

Vedlikehold av tjenesten Support, lager og utstyr 

Oppgraderinger og vedlikehold på løsninger

Gjennomføre 

kommunikasjons

-tiltak

Håndtere support 

på systemer og 

utstyr

Drifte systemer, 

plattformer 

og infrastruktur 

Lede og 

gjennomføre

opplæring

Vedlikeholde 

tildelingskriterier

Følg opp 

gevinster

Forvalte rutiner 

for behandling av 

person-

opplysninger

Avklare 

tjenestens behov 

og implementere 

nye løsninger

Administrere

system- og 

utstyrs-

porteføljen

Gjennomføre 

anskaffelser og 

avrop på avtaler

Forvalte avtaler

Anskaffelser og avtaleforvaltning

Drifte 

utstyrslager og 

logistikk

Drifte rolle- og 

tilgangsstyring

Planlegge 

tekniske 

endringer og 

vedlikehold

Styre 

oppgraderinger 

og 

konfigurasjoner

Teste nye 

løsninger  

Oppdatere 

teknisk 

dokumentasjon

Endre på 

tjenesteforløp og 

rutiner

Vurdere risiko 

og planlegge 

beredskap

Oppgaver for å sette teknologi ut til bruker, sørge for respons, utrykning og evaluering

Henvise, kartlegge 

og tildele

Sørge for respons 

og utrykning

Gjøre tilpasninger 

og installere

Evaluere og 

avslutte tjeneste

IT-drift

Budsjettere

Tjenesteleverandør 

(hjemmesykepleien) har ansvar for 

å melde inn til saksbehandler, 

Koordinerende Team for en 

evaluering. Saksbehandler vurderer 

i samråd med aktuelle personer. 

Enhetsleder helse og omsorg 

avslutter tjenesten.

Avd.leder hj.spl

Enhetsleder

Saksbehandler ko koordinerende 

team.Evt.med enhetsleder
Saksbehandler 

koordinerende 

team

Enhetsleder

Enhetsleder og 

koordinerende 

team

Saksbehandler 

Koordinerende 

team (Avdelingsleder

hjemmesykepleien

saksbehandler

Koordinerende 

team

Saksbehandler 

for 

tjenestetildeling

Saksbehandler 

kooordinerende team

Saksbehandler 

koordinerende team. I noen 

tilfeller avdelingsleder

Enhetsleder

Saksbeh.tjenestetildeling. 

Utf.aktør

Vaktmester

Henvise: aktør som er nærmest 

oppgaven, 

eks hjemmesykepleien, fastlege, 

pårørende.

Kartlegge: Saksbehandler 

tjenestetildeling via Koordinerend

e Team

Tildele: enhetsleder helse og 

omsorg

Ledere 

og koordineren

de team

Saksbehandlerkontor

Alle i enheten, 

leder, 

koordinerende 

team. Enhetsleder.

Saksbehandler 

koordinerende team 

(merkantil ressurs i 

enheten)

Saksb.koordin.

team

Der tjenesten 

leveres.eks.leder 

for sykehjem

saksbehandler, avdelingsle

der hjemmesykepleien og 

enhetsleder

Saksbehandler 

Koordinerende team 

(evt avdelingsleder 

hjemmesykepleien)



5. Personvern og 

informasjons-

sikkerhet
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PERSONVERN OG INFORMASJONSSIKKERHET - INNLEDNING
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Personvern og informasjonssikkerhet er en viktig del av tjenestemodellen

Allerede under arbeidet med den helhetlige tjenestemodellen ble viktigheten av behandling av 

personopplysninger synliggjort. 

Prosjektet legger inn egenerklæringsskjemaet for arbeid med personvern og informasjonssikkerhet i 

denne delen av rapporten dersom det anses hensiktsmessig.

(Rapporten vil oppdateres etter frist for innsending av egenerklæringsskjema 1. mars 2021).

Innholdet i personvern og informasjonssikkerhet

Det er flere nødvendige og pålagte oppgaver knyttet til personvern og informasjonssikkerhet. Noe av 

det viktigste er å gjennomføre helhetlige risikovurderinger for å avdekke uønskede hendelser slik at 

det kan iverksettes nødvendige tiltak. En ROS-analyse er et typisk verktøy for å vurdere slike 

hendelser og definere tilhørende tiltak. Hele prosessen for risikovurderinger er illustrert i figuren på 

neste side.

I tillegg har alle virksomheter plikter knyttet til personvern og informasjonssikkerhet. GDPR er en av 

flere lovbestemmelser som kommunene må forholde seg til. Disse pliktene omhandler blant annet 

personvernkonsekvensutredninger (DPIA), personvernombud og rolle- og tilgangsstyring, bare for å 

nevne noen.

Ved gjennomføring av anskaffelser er det spesielt viktig å tenke på personvern og 

informasjonssikkerhet. Da må det gjennomføres egen risikovurdering slik at nødvendige krav blir stilt 

til leverandør. Eksempelvis at kravet om innebygd personvern oppfylles av tilbudt løsning.
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Gjennomført prosessveieldning for Agder 20.11.20 i regi av Nasjonalt velferdsteknologiprogram.
Leveranse derfor ikke satt inn her pr. januar 2021 – legges til rapporten når dette foreligger. (Leveransefrist 1. mars 2021).



6. Gevinster –

måloppnåelse 

og avvik
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MÅLOPPNÅELSE – GEVINSTER FOR BRUKERE OG PÅRØRENDE
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Tett samarbeid mellom bruker, pårørende, ansatte i kommunale helse –og omsorgstjenester og 

leverandør er viktig for å realisere gevinstene ved å ta i bruk velferdsteknologi.

Kommuner i Agder har rapportert om økt kvalitet, egenmestring og trygghet for brukere og pårørende ved 

implementering av ulike trygghets- og mestringsteknologier.

Innledende om måloppnåelse for brukere og pårørende

Eksempler på gevinster for brukere og pårørende

Økt kvalitet for 

brukere og 

pårørende

Trygghetsalarm:

• Brukere og pårørende føler større trygghet, da det er mindre feil på 

de nye trygghetsalarmene. 

• Responssenteret bidrar til økt kvalitet. 

• Kortere responstid

• Brukere med akutt behov får rett hjelp raskere. 

Kommunene rapporterer om økt kvalitet for bruker og pårørende 

knyttet til ulike teknologier:

Røykvarsler til risikoutsatte grupper, Døralarm, Digitalt 

varslingsanlegg, GPS, Medisindispenser, Bevegelsessensor

og E-lås.

Generelle eksempler på økt kvalitet for tjenestemottaker: 

- Økt livskvalitet, egenmestring og frihet

- Økt brukermedvirkning og medbestemmelse

- Individuell tilpasning

- Bedre nattesøvn

- Bo lengre i eget hjem
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BRUKERHISTORIE «røykvarsler tilkoblet responssenter»

«Tenk at de kunne kjenne 

røyklukta helt inne i  

Kristiansand»

90 år gammel mann som bor alene i en 

eldre enebolig. Han hører dårlig og 

bruker hørat når han ser på tv. 

Han er i tillegg dårlig til beins.

En dag sitter vedkommende og ser på 

tv i stua og glemmer gryta på 

komfyren. Gryta koker tørr og det blir 

en røykutvikling. Dette merker han ikke 

i stua. Han hører heller ikke 

røykvarsleren eller telefon anropet fra 

responssenteret. Han merker ingenting 

før brannvesenet ankommer bolig og 

da er kjøkkenet helt røykbelagt. 

Han har fått installert «trygghetspakken» 

som består av trygghetsalarm, e lås og 

røykvarsler.

Økt trygghet for bruker og pårørende.

Bakgrunn – om brukeren Innføring av teknologi Gevinster for brukeren

Hørat
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BRUKERHISTORIE - Digitalt tilsyn kamera 

Viser mest gevinst 

på unngått 

innleggelse og eller 

institusjonsplass

«Vi er fornøyde»

Tjenestemottaker, 

pårørende og ansatte

Hjemmeboende tjenestemottakere 

med behov for tilsyn på natt.

Digitalt tilsyn kamera ved lokal

lokal varsling i kommunen.
4 av 4 tjenestemottakere opplevde: 

• Trygghet, 

• Sikkerhet, 

• Økt livskvalitet, 

• Kunne bo lengre hjemme,

• Selvstendighet, 

• Frihet, 

• Og/ eller mer privatliv. 

Tjenesten har unngått tid på kjøring og 

fysisk besøk, har gitt mulighet til å ha flere 

tilsyn i løpet av natten, som fører til økt 

kvalitet på tjenesten.

Bruker Innføring av teknologi Gevinster 



46

BRUKERHISTORIE - Evondos medisindispenser

«Gode erfaring ved innføring 

for tjenesten»

«Videre utrulling 

av dispensere»

Innført hos brukere innen

Enhet Psykisk helse og Rus

Elektronisk multidosedispenser

Tjenesten har erfart: 

• Etter innføring kan tjenesten redusere 

faste oppdrag for medisin 

administrering.

• Tjenestemottakere slipper å vente på 

medisin utdeling –sikrer rett medisin til 

rett tid.

Rapportert om:

• Spart tid: 12 timer i uka ved unngått 

medisin administrasjon for de 4 

tjenestemottakerne

• Økt selvstendighet, livskvalitet og økt 

trygghet for tjenestemottakere

Bakgrunn – om brukeren Innføring av teknologi Gevinster for brukeren



Gevinster fra bestilling 1 kommuner
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Medisindispenser:

• Spart tid

• Økt personalressurser. Kan gi flere tjenestemottakere tjenester uten å måtte bemanne opp tilsvarende. 

• Fire brukere som har fått dispensere har ført til reduksjon på nesten 12 timer i uka.

• Kvalitet

• Tjenestemottakerne opprettholder/ får tilbake evne til å mestre eget liv. Rett medisin til rett tid. 

• Tjeneste blir gitt av få personer.

Digitalt tilsyn kamera (natt)

• Spart tid

• For ansatte er det frigjort tid, men med få tjenestemottakere er det ennå ikke omsatt til andre oppgaver.

• Tjenesten har unngått tid på kjøring og fysisk besøk, som har gitt mulighet til å ha flere tilsyn i løpet av 

natten.

• Mest gevinst på unngått kostnader fra utsatt institusjonsplass.

• Potensiell besparelse i budsjettet   kr. 754 274  (Hentet fra gevinstrapport)

Kommentarer til gevinster for tjenesten for medisineringstøtte og kamera

Gevinster for tjenesten

Unngåtte kostnader

Totalt innrapportert sparte kostnader fra bestilling 1 kommune: 

Kr 2 101 566 

(Tall er oppsummert fra gevinstrealiseringsplaner som er levert til prosjektet)

Frigjort tid 

Totalt innrapportert spart tid fra bestilling 1 kommunene: 

954 timer 

(Tall er oppsummert fra gevinstrealiseringsplaner som er levert til prosjektet)



Kvaliteten på 

tjenesten har økt 

pga. bedre 

trygghetsalarmer

Brukertilfredshet, trygghet. 

Dokumentert bedre 

tjenester

Trygghetsalarm og sensorer gir 

økt trygghet slik at brukere kan 

bo i eget hjem.

Bruk av 

innendørs 

sporing og  

medisindispenser 

har gitt brukerne 

større frihet

Responssenteret/digitale 

trygghetsalarmer: brukere 

med akutt behov får rett 

hjelp raskere

• Kortere responstid

Bevegelsessensoren 

gir mindre 

forstyrrelser til 

pasienter på natten

Flere brukere og 

pårørende føler økt 

trygghet ved bruk av 

døralarm

Pasientvarslings-

anlegg:

Gir mulighet, 

spesielt på natt !

Økt trygghet og 

pasientsikkerhet

Utdrag av kvalitative gevinster i 2020

Egenmestrin

g og 

livskvalitet

Økt brukermedvirkning



Kvantitative gevinster fra kommunes statusrapporter levert i 2020

RAPPORT PERIODE UNNGÅTTE KOSTNADER 

(Kr.)

SPART TID (timer) KOMMENTARER

Rapport 1

Oppsummerte gevinster fra rapportering 1 

(Des. (2019) – Feb. (2020)).

Kr 158 131,- 335 timer 19 kommuner leverte rapport

Rapport 2

Oppsummerte gevinster fra rapportering 2 

(mars – mai).

Kr 451 775,- 818 timer 14 kommuner leverte rapport

Rapport 3

Gevinster fra rapportering 3 (juni – aug.)

Kr 863 630,- 1 255 timer 18 kommuner leverte rapport

Rapport 4

Gevinster fra rapportering 4 (sept. –nov.)

Kr 5 137 012,- 6 782 timer 17 kommuner leverte rapport

Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP) har utarbeidet rapporteringsmal i Spredningsprosjektet. 

Kommunenes rapporter har blitt importert i Innføring prosjektets rapport og deretter sendt til NVP.

Malen har vært benyttet i 2020 og samme mal videreføres med samme rapporteringshyppighet i 

2021. 

Hovedpunktene i rapporteringen: Status, trend og risiko, gevinster samt fritekst felt.  



Kvalitative gevinster fra kommunes statusrapporter levert i 2020

Økt kvalitet:

• Trygghet for de ansatte, tjenestemottakere og pårørende:
- Trygghet for bruker, pårørende og ansatte. 
- Økt kvalitet på tjenesten ved at bruker får hjelp når han/hun trenger det. 
- Kvaliteten på tjenesten har økt pga. bedre trygghetsalarmer, dette gir økt trygghet for både 

tjenestemottakere, pårørende og ansatte.
- Bruker mestrer eget liv i større grad. Mer frihet = mer aktiv. 
- Brukertilfredshet, trygghet, dokumentert bedre tjenester, bruker tiden der behovet er størst.

• Gevinster knyttet til ulike teknologier
• Mindre feil på de digitale trygghetsalarmene, riktig medisinering ved medisineringstøtte, bevegelsessensoren 

gir mindre forstyrrelser til pasienter på natten. Og pasientvarslingsanlegget gir trygghet ift. sensorer på 
verandadører ol. Digitalt varslingsanlegg: bruker kan "ringe på" fra andre steder enn beboerrom. 

• Bruk av innendørs sporing og el. medisindispenser har gitt brukerne større frihet. De andre teknologiene 
bidrar til økt trygghet for både pleiere, pårørende og brukere, og fører til spart tilsyns- og reisetid. 

• Ved å innføre røykvarsler til risikoutsatte vil det gi økt trygghet til brukere.
• Flere brukere og pårørende føler økt trygghet ved bruk av døralarm. Noen brukere venter på GPS, her gir 

pårørende utrykk for at dette vil lette hjemmesituasjonen. 
• Trygghetsalarm og sensorer gir økt trygghet slik at brukere kan bo i eget hjem. 
• Bruker med sporingsteknologi har mulighet til å bo hjemme lengre samt oppleve frihet. 
• Ved å innføre røykvarsler til risikoutsatte vil det gi økt trygghet til brukere. Innføring av e lås bidra til raskere 

hjelp ved utløst trygghetsalarm og man unngår også nøkler på avveie.

• Gevinster ved kommunalt responssenter (RS)
• Responstiden har blitt kortere ved at RS besvarer alarmene, i tillegg kommer de alltid i tale med en person i 

andre enden. 
• Brukere med akutt behov får rett hjelp raskere.  

• For eksempel. Ved direkte tilkobling til ambulanse. 
• Videre at responssenteret kan kommunisere med bruker og angi tid til hjemmetjenesten kommer. 
• I tillegg har informasjon fra Pro Alert muliggjort vurderinger om tjenesten treffer behovet til brukeren, eller 

om tiltak og eventuelle justeringer på tjenesten må iverksettes. Dette har hatt god effekt på kvaliteten på 
tjenesten som leveres fra kommunen. 50

Svartid for RS, 

totalt for 31 kommuner i Agder og utenfor 

• 2017: ca 54 000 alarmer, 87,5 %

• 2018: ca 260 000 alarmer, 85,3 %

• 2019: ca 350 000 alarmer, 93,9 %

• 2020: ca 350 000 alarmer, 94,7 %

Tall på utrykning alle kommuner 

Agder og kommuner utenfor

• 2018: Utrykning 33,8 %

• 2019: Utrykning 34,8 %

• 2020: Utrykning 35,6 %

• Stabil prosentdel som krever utrykning

• Opplever færre falske alarmer

• Mer teknologi ute i tjenesten som alltid trenger 

respons fra hjemmetjenesten(eks døralarmer o.l)

• Erfaring planlagt kameratilsyn 2020:

• 2197 planlagte kameratilsyn, utrykning 0,5%

• «Opplever at dette er en tjeneste der vi kan bidra 

godt».



AVVIK OG KONSEKVENSER
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Avvik (fra opprinnelige mål) Konsekvens Hvordan dette er løst

Fremdriften i arbeidet med overgangen fra prosjekt 

-til pilotering driftsorganisering har blitt påvirket av 

kommunesammenslåingsprosesser og COVID-19 

pandemien.

Kommunene i Agder mister fremdriften som en 

samlet region hvor kommunene samarbeider på 

tvers.

• Videre behov for frikjøp og finansiering av 

dedikerte ressurser som kan arbeide videre med 

helhetlig tjenestemodell Agder og overgang fra 

prosjekt -til pilotering driftsorganisering.

• Behov for videre innsats knyttet til 

implementering av trygghetsteknologi slik at man 

realiserer gevinstpotensialet.

• Involvering og forankring hos mellomledernivå 

for å sikre videre arbeid med nødvendig knyttet 

til tjenesteinnovasjon i de ulike tjenestene

Delprosjekt Tekniske alarmer har hatt behov for en 

ytterligere forankring av arbeidet og leveransen til 

arbeidsgruppen. Pandemien har vært til hindrer for 

fysiske møter og kommunene har vært under stort 

press. Delprosjektet videreføres derfor for å 

ferdigstille det i 2021. 

Forsinkelse av ferdigstillelse etter oppsatt 

fremdriftsplan.

• Etablering av ny arbeidsgruppe og tildeling av 

fylkesmannens skjønnsmidler for ferdigstillelse

• Sikre kontinuitet og fremdrift i delprosjektet ut fra 

arbeid og leveranser tidligere 



52

• 13 kommuner leverte innen frist 30.06.20

• Summert gevinster fra bestilling 1 kommunenes gevinstplaner (til høyre) og leveranse for M1 (til venstre)

• Økt kvalitet, unngåtte kostnader og spart tid er indikatorer

• Gir et bilde på gevinster ved bruk av trygghets –og varslingsteknologi i kommunene 

- samtidig ikke ivaretatt alle variabler og vil være krevende å etterprøve/ kvalitetssikre

Oppsummering av bestilling 1 gevinstplaner:

(kamera, medisindispenser, e-lås, døralarm en gitt periode)

• Spart tid: 954 timer

• Unngåtte kostnader: 2 101 566 kr

Generelle eksempler på økt kvalitet for tjenestemottaker: 

- Økt livskvalitet, egenmestring og frihet

- Økt brukermedvirkning og medbestemmelse

- Individuell tilpasning

- Bedre nattesøvn

- Bo lengre i eget hjem (unngå institusjonsplass)

Oppsummering av Agders leveranse til M1, Gevinstrealisering:

(Summering baserer seg på leveransen til M1 fra 13 kommuner i Agder)

• Spart tid/ frigjort tid for kommunene  ved å benytte bemannet responssentertjeneste: 

35 358 timer årlig 

(for 4980 digitale trygghetsalarmer i 13 kommuner)

• Spart tid for tjenesten/ kommunene ved å benytte trygghets –og varslingsteknologi: 

45 391 timer årlig 

(eksklusiv spart tid ved å benytte bemannet responssentertjeneste i punktet over)

• Unngåtte kostnader: 7 794 124 kr årlig

Generelle eksempler på økt kvalitet for tjenestemottaker: 

- Økt livskvalitet, egenmestring og frihet

- Økt brukermedvirkning og medbestemmelse

- Individuell tilpasning

- Bedre nattesøvn

- Bo lengre i eget hjem (unngå institusjonsplass)

Presentert i felles regional styringsgruppe 17.09.20, AU RKG 18.01.21 og RKG 21.01.21 

Oppsummert leveranse M1 - Gevinstrealisering



7. Erfaringer fra 

prosjektet

53



UTFORDRINGER OG VIDERE INNSTAS
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Utfordringer og 

læringspunkter

Integrasjoner

I prosjektperioden har Agderkommunene stått samlet som en «stor kunde» i dialog med total leverandør for trygghets –og varslingsteknologi. Ved å 

samle kommunene på denne måten har Agder fremmet målbildet om at teknologier som rulles ut skal være integrert med varsling til kommunalt 

responssenter ovenfor leverandør. Dette har ført til at leverandør i samarbeid med Agder har ferdigstilt noen av integrasjonene, men fortsatt gjenstår 

det arbeid. 

Fragmenterte teknologier

Teknologiene som kommunene drifter i dag, har hvert sitt administrasjonssystem som fører til merarbeid for kommune. I tillegg er det behov for 

integrasjoner mellom teknologiene og journalsystemene.

Tekniske alarmer

Det er behov for et system som sikrer drift av teknologiene som kommunene implementerer til hjemmeboende og på institusjon. 

Overordnet i 2020 har utfordringsbildet vært preget av kommunesammenslåing og pandemi situasjonen. De kommunene som har vært i en 

kommunesammenslåings-prosess har vært under særlig press i 2020.

Utfordringspunkter/ kontinuerlig innsatsområder:

• Ressurser til implementering i kommunene

• Personvern og informasjonssikkerhet knyttet til  implementerer velferdsteknologi

• Forankring regionalt og kommunalt

• Involvering og forankring hos mellomledernivå for å sikre videre arbeid med nødvendig knyttet til tjenesteinnovasjon i de ulike tjenestene.

• Samarbeid på tvers av fagområdet, kommune sektorer og kommunegrenser slik at organisering og oppgaver i helhetlig tjenestemodell realiseres

Videre innsats i Agder:

• Forankring og fortsatt videre arbeid 

• Organisering etter helhetlig tjenestemodell, mer varig driftsorganisering

• Tekniske alarmer, sikre trygg drift av teknologisk utstyr

• Dele erfaringer på tvers av kommunegrenser 

• Dialog med leverandør

• Innovasjon – sømløse, helhetlige, integrerte løsninger for den enkelte tjenestemottaker

• Interkommunalt samarbeid
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Tips til andre 

kommuner

Viktige suksesskriterier i prosjektet har vært :

1) Regional forankring, koordinering og styring 

2) Prosjektorganisering med delprosjekt:

• 1) Implementering, 2) Tjenesteinnovasjon og forvaltning og 3) Kompetanseløft

Hovedmål med underordnede delmål har bidratt til en oversiktlig og håndterbart fremstilling for hvordan arbeidet og innstasen har vært 

organisert 

3) Tverrfaglig kompetanse og samarbeid

4) Kontinuitet og ressurspersoner i kommunene

5) Bestilling 1 prosesser og gjenbruk av:

• Teknisk testing

• Tjeneste-forløp

• Gevinst-plan

• Informasjons-skriv

• ROS-analyse

• Informasjons-sikkerhet

Tips til andre kommuner:

• God kommunikasjon og samarbeid på tvers av kommuner. 

• Bestilling 1 kommuner har «tråkket opp løypa», ellers viktig å spille på gode ressurser og «ildsjeler» i kommunene, god kompetanse og 

tverrfaglighet. Personer med beslutningsmyndighet og som tar ansvar.

• Sørge for eierskap hos toppledere/ kommunalsjefer i samarbeidskommunene

• Godt samarbeid med ulike aktører, der i blant leverandør, tilgang til teknologier etc., 

• Fleksibilitet- «endringsvillighet» 

• Skape en team følelse for arbeidet i samarbeidskommunene - spille hverandre gode



56

2021.01.21, godkjent rapport ved regional koordineringsgruppe E-helse Agder 2030.

Sluttrapporten er et av kravene i tilskuddsregelverket for 2021, den vil derfor oppdateres i Q4 og 

følge med som en del av rapporteringen til Statsforvalter for NVP Trygghetsteknologi 2021




