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• Status Tekniske Alarmer
• Forslag til interkommunal vaktavtale
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Deltakere i Tekniske alarmer

Navn: Kommune: Epost:

Maahr Ludvig Eikeland Kristiansand maahr@kristiansand.kommune.no

Jan-Arild Sandnes Kristiansand Jan-Arild.Sandnes@kristiansand.kommune.no

Renate Neteland Olstad Kristiansand Renate.Neteland.Olstad@kristiansand.kommune.no

Jan Øyvind Evensen Arendal jan.oyvind.evensen@arendal.kommune.no

Atle Werner Arntsen Grimstad Atle.Werner.Arntsen@grimstad.kommune.no

Silje Bjerkås Grimstad Silje.Bjerkas@grimstad.kommune.no

Stian A. Broberg Mandal Stian.A.Broberg@lindesnes.kommune.no

Tore gryting Andersen Tvedestrand tore.gryting.andersen@tvedestrand.kommune.no

Ronny Tellefsdal Sunde IKT Agder Ronny.Tellefsdal.Sunde@ikt-agder.no

Ronald Braun DDV Ronald.braun@ddv.no

Jørn C. Simonsen Telenor Jorn-Christian.Simonsen@telenor.com

Silje Skeie Stray Agder Silje.Skeie.Stray@kristiansand.kommune.no
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Mandat Tekniske alarmer:

• Arbeidsgruppen har aldri hatt et helt klart og tydelig mandat

• Gjennom prosjektperioden har utfordringer sett i sammenheng med behov satt rammene 

for arbeidet

• Sammen med leverandør har målet vært å utvikle den tekniske plattformen for både 

hjemmeboende og institusjon med følgende formål:

• Sikre trygg og effektiv drift

• Overvåking av tekniske feil

• Muliggjøre utsending av ønskede varsler ved feilsituasjon, for å sikre en mer proaktiv 

varsling enn det som er tilfelle i dag

• Se på forskjellige muligheter for at disse varslene kan bli sendt til en vaktfunksjon

• Vise aktuelle feilscenarioer, og tydeliggjøre fordeler og ulemper ved forskjellige alarmmottak 

av disse, eksempelvis Leverandør, Hjemmesykepleien, teknisk velferdsteknologi-vakt, 

kommunenes beredskapsledelse mm.
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Fremdrift:

Vi delte oss inn i to mindre grupper:
• Leverandørgruppen – ansvarlig for å utvikle de tekniske løsningene

• Varslingsgruppen – ansvarlig for å se på alternative løsninger for mottak og håndtering av varslene.

• Begge gruppene har hatt ukentlige korte møter, samt enkelte større felles workshops. 

• Parallelt med dette arbeidet har Telenor levert tilbud på "Telenor Utvidet Support", som er Telenors 

tilbud om 24/7/365 support på utstyr for hjemmeboende og institusjon

• Som tilsvar på våre tekniske endringsønsker har Telenor sammen med Phoniro imøtekommet 

en del av ønskene våre, mens andre ønsker ikke er mulig å levere på. Disse endringene 

medfører ingen kostander for oss.

• Endringsønskene for system for hjemmeboende har Telenor sammen med Neat imøtekommet 

gjennom å tilby oss "CMP Premium Pakke" til en forholdsvis stiv pris etter vår mening 

(720.000,- årlig for Agder-kommunene). Pakken inneholder løsning på de fleste av våre 

endringsønsker.
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Telenor utvidet Support avtale:

Avtalen dekker følgende:

• Utvidet support på utstyr hos hjemmeboende og i institusjon alle dager 1600-0800, samt 

lør/søn/helligdager. Lokal entreprenør er firma El-Com Sør AS.

• Avtalen forutsetter at Kristiansand kommune tegner avtale for både utstyr til 

hjemmeboende og institusjoner. Dette for å dekke grunnkostnaden ved Telenors 

vaktordning.

• Kostnadsmessig ser vi at avtalen vil koste Agder følgende pr år:

• Grunnavtale: 1.958.400,-

• 24 utkallinger årlig: 162.480,-

• Sum: 2.120.880,-

• 19.03.20 Vedtak fra Styringsgruppa for prosjektet:

«Kristiansand avventer å ta stilling til Telenor utvidet support, i påvente av ferdigstilt arbeid i Tekniske 

alarmer »
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Tilbud fra Telenor CMP Premium Pakke:

Pakken inneholder grovt sett følgende:

• Eksport av loggdata fra CMP til Excel: Vi har bedt om en del nye oversikter og visninger i CMP som ikke 

er mulig, men de fleste av dataene blir tilgjengeliggjort i en Excel-rapport.

• Alle andre endringsønsker viser det seg at de kan levere, kun ved å gi oss utvidede tilganger og 

rettigheter i CMP. Disse utvidede tilgangene gir oss også mulighet til å hjelpe oss selv, i stedet for at 

Telenor Support må hjelpe oss. Hjelp til selvhjelp, spart tid for både oss og Telenor.

• Tilrettelegge RS-plattformen slik at forhåndsdefinerte tekniske varsler medfører automatisk oppringning 

og varsling til vakttelefon, ev til egen skjerm på RS.

• Dette har Telenor tilbudt oss til en årlig driftspris på kr 720.000,- for Agder.

• Arbeidsgruppa synes dette er en høy pris å ta for funksjonalitet som gjør at vi sparer både Telenor Support 

og Neat for mye arbeid. Utvidede tilganger burde vært levert gratis etter vår mening, mens tilrettelegging av 

RS-plattform samt tilpasning av Excel-rapporten kan ha medført noen utviklingskostnader, men ikke som 

kan forsvare 720.000,- pr år.

• For å kunne drifte trygghetsalarmer på en god måte trenger vi innholdet i CMP Premium Pakke, uavhengig 

av type support og vakt. Styringsgruppa for Agder har derfor vedtatt å oppnevne et forhandlings-

/prissettings-utvalg, bla for å forhandle pris på CMP Premium Pakke.
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Institusjon:

• Mange av endringene og tilpasningene vi ønsker kan ikke leveres, selv om enkelte av disse 

(Dashboard) er tilbudt i innkjøpsavtalen.

• De fleste av endringene de kan levere, er estimert å være klare siste halvdel av 2020, samt enkelte 

en gang i 2021.

• Når det gjelder rapporter for institusjonseier, ber Telenor kommunene om å levere inn felles 

ønsker om rapporter, slik at det ikke blir så fryktelig mange av dem, samt at de kan levere same 

sett rapporter til alle anlegg.

• Arbeidsgruppa mener det skal være fullt mulig å overvåke kritiske feil på disse anleggene vha en 

interkommunal vaktordning.
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Oppsummering teknisk:

• De fleste av endringsønskene har Telenor og underleverandørene kommet oss bra i møte på, selv 

om vi mener kostnadsbildet er feil. Vi håper styringsgruppas prisgruppe klarer å fremforhandle en 

riktig pris på CMP Premium Pakke, slik at vi kan komme videre her.

• Endringsønskene er nødvendige for å etablere en trygg drift og god vaktløsning for 

hjemmeboende, og en stor fordel med tanke på institusjon.

• Selskapet Addsecure (tidl Safetel) arbeider for å se om de kan utvikle en løsning for 

telefonoppringning basert på mottatt mail. Denne løsningen vil i tilfelle kunne erstatte den delen av 

CMP Premium Pakke som gjelder taleoppringning, og vil også kunne brukes på Sykehjem og alle 

andre systemer som varsler feil via mail.
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Oppsummering varsling:

• Når det gjelder mottak av varsler, har vi kommet frem til at den beste løsningen er egen 

vakttjeneste bemannet av de samme teknikerne som monterer trygghetsalarmer.

• Disse har den rette kunnskapen til å kunne vurdere kompleksiteten ved feil, sammen med tjenesten 

avgjøre om feilretting eller manuelle tiltak gir best kost/nytte.

• Disse har også tilgang på dataverktøy som gjør dem i stand til å oppdage feil som påvirker flere 

soner.

• De neste sidene viser hvordan vi har vurdert de forskjellige ordningene opp mot hverandre i 

realistiske caser
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Vedtak fra Styringsgruppa 19.03.20

Vedtak:

1. Ut fra prosjektgruppens foreløpige anbefalinger og kost/nytte -vurderinger vil prosjektet anbefale at det 

utarbeides et forslag til en etablering av interkommunal vaktordning, som legges frem på et senere 

styringsgruppemøte. Skalerbar, fremtidsrettet, beredskap, teknisk/helsepersonell

2. Angående Telenors løsningsforslag (CMP Premium support) ber prosjektet Telenor om utvidet frist grunnet 

COVID-19, (opprinnelig frist 30.03.20). Sees i sammenheng med utvidet support og arbeidet i Tekniske 

alarmer

3. Telenors løsningsforslag (CMP Premium support) drøftes i neste strategisk møte med Telenor.

• Arbeidsgruppen bes om å komme med en anbefaling til str.gr. leder i forkant av strategisk møte Telenor
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Case 1,
hjemmeboende, 1 bruker/alarm med feil

RS:

1. RS ringer til hjemmesykepleie (+2)

1. + Kjenner bruker godt

2. + Kan raskt etablere manuelle tiltak,

3. - Ikke i stand til å foreta kost/nytte-vurdering på manuelle tiltak kontra fiks av feil.

4. + Slipper å tilkalle teknikere i mange tilfeller.

5. - Krever at alle ansatte i Tjenesten kjenner trygghetsalarmene, og vet hvordan de skal feilsøke hos bruker, samt være trygg på hva det betyr å gå over 

til manuelle rutiner.

6. + Teknisk kan bruke en rimelig beredskapsordning med ringeliste.

2. RS ringer teknisk vakt (-1)

1. - Kjenner ikke bruker godt.

2. + Kan raskt foreta en vurdering av reparasjonsomfang kontra manuelle rutiner.

3. - Må varsle Tjenesten dersom manuelle rutiner er påkrevd, medfører en forsinkelse i oppstart.

4. - Kostnader til teknisk vakt kan være betydelig.

5. + Vaktordning kan etableres for hele/deler av Agder, og bli rimelig, kombinert med kommunal beredskapsordning.

3. RS ringer beredskapstelefon (-3)

1. - Kjenner ikke bruker godt.

2. - Ikke i stand til å etablere manuelle tiltak.

3. - Kan ikke vurdere omfang av teknisk reparasjon.

4. - Må uansett tilkalle medisinsk/teknisk kompetanse.

5. + Ingen kostnad til etablering av vakt/beredskap.
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Case 2, 
hjemmeboende, mobilmast ute av drift:

RS:

1. RS ringer til hjemmesykepleie (0)

1. + Kjenner brukere godt

2. - Personavhengig av hvilken forståelse mottaker har av omfang.

3. - Til dels avhengig av teknisk hjelp for å finne omfang.

4. + Kan raskt etablere manuelle tiltak.

2. RS ringer teknisk vakt (-1)

1. - Kjenner ikke bruker godt.

2. + Raskt i stand til å finne omfang av feil.

3. - Må varsle Tjenesten dersom manuelle rutiner er påkrevd, medfører en forsinkelse i oppstart.

4. - Kostnader til teknisk vakt kan være betydelig.

5. + Vaktordning kan etableres for hele/deler av Agder, og bli rimelig, kombinert med kommunal beredskapsordning.

3. RS ringer beredskapstelefon (-2)

1. - Kjenner ikke bruker godt.

2. - Ikke i stand til å etablere manuelle tiltak, utfordring å vite hvilke brukere som er rammet.

3. - Må uansett tilkalle medisinsk/teknisk kompetanse.

4. + Ingen kostnad til etablering av vakt/beredskap.
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Case 3, 
hjemmeboende, 50-500 brukere uten Ekom

(strøm og/eller fiberbrudd). Kriseberedskap eller vanlig drift?
RS:

1. RS ringer til hjemmesykepleie (-3)

1. - Kjenner ikke lengre brukere godt, for stort omfang

2. - Personavhengig av hvilken forståelse mottaker har av omfang. Her kreves det at de som 

håndterer en vakttelefon har god opplæring og kjennskap til nødvendige rutiner.

3. - Kan ikke lengre etablere manuelle tiltak kun for egne brukere.

2. RS ringer teknisk vakt (2)

1. + Har stor forståelse av omfang og hvilke tiltak som må igangsettes.

2. + Må varsle Tjenesten siden manuelle rutiner er påkrevd, kan varsle alle nødvendige 

tjenester effektivt.

3. - Kostnader til teknisk vakt kan være betydelig.

4. + Vaktordning kan etableres for hele/deler av Agder, og bli rimelig, kombinert med 

kommunal beredskapsordning.

3. RS ringer beredskapstelefon (-1)

1. - Ikke i stand til å etablere manuelle tiltak, utfordring å vite hvilke brukere som er rammet.

2. - Må trolig uansett tilkalle medisinsk/teknisk kompetanse, både for å igangsette manuelle 

rutiner, samt få teknisk bistand.

3. + Ingen kostnad til etablering av vakt/beredskap.



14

Case 4, 
Hjemmeboende, Vær – hele Agder kan mangle store 
deler av Ekom. Alle eller deler av kommunene er satt i 
kriseberedskap:

1. Det vil være en fordel at beskjed mottas av teknisk personell eller beredskapsteam. Det er uansett ikke sikkert 

at RS vil være i stand til å oppnå kontakt med kommunen dersom ekom er nede.

2. RS vil også være i beredskap, og vanlige driftsrutiner inkl varslingsrutiner er satt til side. Det er derfor naturlig 

at kommunens beredskapsledelse kontaktes, hvis mulig.

• Fortsetter neste side
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Case 4, 
fortsetter fra forrige side:

• RS/Telenor ringer hjemmesykepleie: Garantert at kommunen får beskjed, men må ofte følge med på 

oppdateringer på mail, som de kanskje ikke har tilgang til. Eller forståelse for omfang.

1. RS ringer til hjemmesykepleie (+1)

1. + Garantert svar på telefonhenvendelse

2. +- Personavhengig av forståelsen for innholdet i beskjeden, men ved riktig opplæring bør de forstå det.

3. - Må ha tilgang til kommunal mail for å motta oppdaterte meldinger fra RS/Telenor. Dette betyr tilgang til den mail 

kommunen har satt opp som mottak av tekniske meldinger for Velferdsteknologi.

2. RS ringer teknisk vakt (+4)

1. +Garantert svar på telefonhenvendelse

2. +Full forståelse for innholdet i beskjeden.

3. +Har allerede tilgang til mail mottak.

4. +- Må ringe én sone mer for å varsle alle. Samtidig har teknisk ressurs ikke andre bekyrmringer å ta hensyn til.

3. RS ringer beredskapstelefon (-1)

1. - Ikke i stand til å etablere manuelle tiltak, utfordring å vite hvilke brukere som er rammet.

2. - Må trolig uansett tilkalle medisinsk/teknisk kompetanse, både for å igangsette manuelle rutiner, samt få teknisk 

bistand.

3. + Ingen kostnad til etablering av vakt/beredskap.
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Case 5, 
Hjemmeboende, Feil på Plattform (Responssenter, CMP:

• Ved feil på CMP vil ingen merke det med mindre man forsøker å komme inn i CMP. Alle alarmer vil virke som normalt, 

men ingen vil få melding om ev feil som oppstår på utstyr, og RS vil ikke motta tekniske alarmer.

• Feil her varsles fra Telenor til egen mailadresse i hver kommune. Leses denne hele døgnet?

• Ved feil på RS-plattform, RS vil selv merke at det blir helt stille eller stillere enn normalt. Kan også være forhåndsvarslet 

nedetid på kort varsel.

1. RS ringer til hjemmesykepleie (-1)

1. + Garantert svar på telefonhenvendelse

2. - Må ha tilgang til kommunal mail for å motta oppdaterte meldinger fra RS/Telenor. Dette betyr tilgang til den mail 

kommunen har satt opp som mottak av tekniske meldinger for Velferdsteknologi.

3. - Liten teknisk forståelse av omfang

2. RS ringer teknisk vakt (+3)

1. +Garantert svar på telefonhenvendelse

2. +Full forståelse for innholdet i beskjeden.

3. +Har allerede tilgang til mail mottak.

3. RS ringer beredskapstelefon (0)

1. +Garantert svar

2. - Har tilgang til kommunal mail for mottak av tekniske meldinger.

3. - Liten teknisk forståelse av omfang, må trolig kontakte teknisk i tillegg.

4. + Ingen kostnad til etablering av vakt/beredskap
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Case 6,
Hjemmeboende, Generell feil på internett (GPS, 
kameratilsyn, tilgang til CMP, Proalert mm:

1. RS ringer til hjemmesykepleie (-1)

1. + Garantert svar på telefonhenvendelse

2. - Må ha tilgang til kommunal mail for å motta oppdaterte meldinger fra RS/Telenor. Dette betyr tilgang til den mail 

kommunen har satt opp som mottak av tekniske meldinger for Velferdsteknologi.

3. - Liten teknisk forståelse av omfang, samt hvem som bør varsles (både soner og institusjoner)

2. RS ringer teknisk vakt (+4)

1. +Garantert svar på telefonhenvendelse

2. +Full forståelse for innholdet i beskjeden.

3. +Har allerede tilgang til mail mottak.

4. +Har full oversikt over hvem som må ha beskjed.

3. RS ringer beredskapstelefon (-1)

1. +Garantert svar

2. - Har tilgang til kommunal mail for mottak av tekniske meldinger.

3. -Liten teknisk forståelse av omfang, må trolig kontakte teknisk i tillegg.

4. -Ingen oversikt over hvem som må ha beskjed.

5. + Ingen kostnad til etablering av vakt/beredskap
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De neste foilene har følgende forutsetninger:

1. Telenor overvåker PLAS og radiobaser

2. Kommunen(e) må enten ha egen teknisk vakt, eller de må 
ha tegnet avtale med Telenor om utvidet support

3. Kommunen bør ha et sentralt lager av reservekomponenter, 
i stedet for at hvert sykehjem må ha dette
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Case 1,
Institusjon, 1 sensor ute av drift, f.eks døralarm, 
oppdages av ansatte:

1. Ansatte vurderer om det kan bero til neste arb.dag. Hvis ikke:

2. Ansatte ringer Telenor: (0)

1. +Garantert svar på telefonhenvendelse

2. +Full forståelse for innholdet i beskjeden.

3. -Må kontakte Elcom Sør, som trolig må ha tilgang til kommunalt lager for å kunne bytte 

komponenter.

4. -Forholdsvis høy kostnad ved utkalling

3. Ansatte ringer Teknisk vakt: (+4)

1. +Garantert svar

2. +Full forståelse for innholdet i beskjeden.

3. +Har tilgang til kommunalt lager for å kunne bytte komponenter.

4. +Forholdsvis lav kostnad ved utkalling.
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Case 2, 
Institusjon, 1 eller flere passeringssensorer ute av drift.:

1. Ansatte vurderer om det kan bero til neste arb.dag. Hvis ikke:

2. Ansatte ringer Telenor: (+1)

1. +Garantert svar på telefonhenvendelse

2. +Full forståelse for innholdet i beskjeden.

3. -Må kontakte Elcom Sør, som trolig må ha tilgang til kommunalt lager for å kunne bytte 

komponenter.

4. +Full oversikt over hvordan sensoren er konfigurert, forutsatt god dokumentasjon???

5. -Forholdsvis høy kostnad ved utkalling

3. Ansatte ringer Teknisk vakt: (+3)

1. +Garantert svar

2. +Full forståelse for innholdet i beskjeden.

3. +Har tilgang til kommunalt lager for å kunne bytte komponenter.

4. -Liten kunnskap om hvordan sensor er konfigurert.

5. +Forholdsvis lav kostnad ved utkalling.
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Case 3, 
Institusjon, Feil på lokal wifi-anlegg, får ikke logget på med 
telefoner ol. Alt annet virker:

1. Ansatte vurderer om det kan bero til neste arb.dag. Hvis ikke:

2. Ansatte ringer Telenor: (+1)

1. +Garantert svar på telefonhenvendelse

2. +Full forståelse for innholdet i beskjeden.

3. -Må kontakte lokal IT, forutsetter at disse har vakt/beredskap 24/7

3. Ansatte ringer Teknisk vakt: (+1)

1. +Garantert svar på telefonhenvendelse

2. +Full forståelse for innholdet i beskjeden.

3. -Må kontakte lokal IT, forutsetter at disse har vakt/beredskap 24/7



22

Case 4 , 
Institusjon, Alarmer slutter å komme inn, feil på PLAS 
eller radiobaser:

Feil på PLAS=alt stopper opp. Feil på alle radiobaser=alle alarmer stopper opp. Feil 

på en radiobase, enkelte alarmer stopper opp eller blir mindre stedsnøyaktige.

1. Telenor varsles om feilen: (+2)

1. +Garantert mottak av feil.

2. +Full forståelse for innholdet i beskjeden.

3. -Må kontakte lokal IT, forutsetter at disse har vakt/beredskap 24/7

4. +Kan rykke ut for å skifte komponenter om nødvendig.

2. Teknisk vakt varsles om feilen : (0)

1. +Garantert mottak av feil.

2. +Full forståelse for innholdet i beskjeden.

3. -Må kontakte lokal IT, forutsetter at disse har vakt/beredskap 24/7

4. - Avhengig av å betale forholdsvis mye for å få Telenor/Elcom Sør til å bytte f.eks PLAS-

server hvis nødvendig.
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Overvåkning Tekniske alarmer 

Hvem skal motta varslene om tekniske feil og sende dem videre?
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Hjemmeboende, 1 bruker/alarm med feil 2 -1 -3

Hjemmeboende, mobilmast ute av drift 0 -1 -2

Hjemmeboende, 50-500 brukere uten Ekom (strøm og/eller fiberbrudd). Kriseberedskap eller vanlig drift? -3 2 -1

Hjemmeboende, Vær – hele Agder kan mangle store deler av Ekom. Alle eller deler av kommunene er satt i kriseberedskap 0 4 -1

Hjemmeboende, Feil på Plattform (Responssenter, CMP -1 3 0

Hjemmeboende, Generell feil på internett (GPS, kameratilsyn, tilgang til CMP, Proalert mm -1 4 -1

Institusjon, 1 sensor ute av drift, f.eks døralarm, oppdages av ansatte 0 4

Institusjon, 1 eller flere passeringssensorer ute av drift 1 3

Institusjon, Feil på lokal wifi-anlegg, får ikke logget på med telefoner ol. Alt annet virker 1 1

Institusjon, Alarmer slutter å komme inn, feil på PLAS eller radiobaser 2 0

SUM: -3 11 -8 8

Gjennomgang av ulike case har oppsummert gitt fordeler og ulemper ved rolle (instans) 
som mottar tekniske feil:

• Tekniske feil Hjemmeboende: Teknisk vakt
• Tekniske feil Institusjon: Teknisk vakt
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Oppsummering varsling:

• Vi• har valgt å ikke vurdere Utvidet Support fra Telenor i casene, basert på kostnadsbilde. 

Kvalitetsmessig vil de havne veldig bra ut på sykesignalanlegg, mens på hjemmeboende vil de trolig 

havne likt med eller litt lavere enn teknisk kommunal vakt

• Det største ankepunktet med Telenor Utvidet Support er at avtalen er lite fremtidsrettet dersom vi 

bytter leverandør eller tar inn produkter fra andre leverandører

• Det neste er beredskapsperspektivet og sårbarheten ved store vær-hendelser. Elcom Sør er 

lokalisert i Kristiansand, og ved dårlig fremkommelighet i fylket vil alle kommunene utenfor 

Kristiansand bli sårbare

• I beregningene på interkommunal vaktordning på neste side, har vi valgt å ta med kostnadene til 

én tekniker i beredskap i hver kommune, i tillegg til vakta.
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Overvåkning Tekniske alarmer 

Vaktordning, kost – nytte  

Telenor utvidet supportavtale, hjemmeboende: Kommunal vakt:

Kristiansand: Fast pris/mnd: Ant.  Alarmer: Sum/mnd: Sum/år: Vakt-kostnad: Sum/år:

Utvidet support grunnavtale 4 900 4 900 58 800 500 000

Trygghetsalarmer 15 2 300 34 500 414 000

12 utkallinger årlig 81 240 19 800

Sum: 39 400 554 040 519 800 519 800

Agder, 18 kommuner m/avtale: Fast pris/mnd: Ant. komm/alarmer Sum/mnd: Sum/år: Vaktkostnad: Sum/år:

Utvidet suppert grunnavtale 4 900 18 88 200 1 058 400 875 000

Trygghetsalarm 15 5 000 75 000 900 000

24 utkallinger årlig 162 480 39 600

Sum Agder pr måned 163 200 2 120 880 914 600 914 600

Kristiansands andel av Agder-vakt: 420 716
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Oppsummering varsling:

• Hvis interkommunal vaktavtale skal arbeides videre med, gjenstår det en ganske stor jobb for å få detaljer på 

plass 

• I tillegg skal de tekniske endringsønskene implementeres i driften, teknikere skal ha opplæring basert på 

de utvidede tilgangene +++ 

• Dette vil trolig kreve en del ressurser frem mot Q2 2021.

• Tekniske alarmers arbeid og utkast til vaktavtale legges frem i styringsgruppen innen utganger av juni

• Det vil videre pekes ut retning for videre arbeid

• Dersom det ikke blir etablert en interkommunal vaktavtale vil hver enkelt kommune måtte ta stilling til:

• Telenor Utvidet Support sammen med Kristiansand

• Etablere egen vaktordning, eller velge å fortsette uten noen form for vakt.

• Anbefales å se på de forskjellige casene, med hensikt å finne ordning som er tilpasset den enkelte 

kommune.
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Utkast til interkommunal vaktavtale
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Forutsetninger:

• Avtaleverk:

• Vaktavtalen må ligge over kommunale LSAer, for så sikre forankring, 

godtgjørelser/kompensasjon, ferieavvikling, sykdom osv.

• Kompetanse:

• Vaktlaget bør bestå av 6-10 personer.

• Deltakerne må oppholde seg på Agder når de har vakt.

• Deltakerne må inneha kompetanse til å konfigurere og feilsøke alle plattformer med kritiske 

brukere, samt alt utstyr som er i bruk hos disse brukerne.

• Effektivitet og beredskap:

• Vaktdeltakerne vil effektivt kunne feilsøke via PC, med dersom man må rykke ut er det viktig 

at hver kommune har én person som er i beredskap.
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Omfang:

• Vakta er operativ 24/7/365, også på dagtid

• Den som har vakt må derfor tilpasse sine arb. oppgaver denne uka. 

• Vakta har en responstid på maks 2 timer

• Vakta må til enhver tid ha tilfredsstillende mobildekning, og må innen 2 timer ha tilgang til 4G, 5G eller 

annen bærer for datatrafikk

• Hver kommune har ansvar for å tilgjengeliggjøre nødvendig dokumentasjon

• Utstyr og systemer som er omfattet må være kritiske komponenter knyttet til hjemmeboende og 

institusjon, levert av Telenor, f.eks: CMP, Proalert, Neat Novo m/sensorer, Digitalt kameratilsyn, 

medisindispensere, GPS, Phoniro 6000)

• Hver kommune er ansvarlig for reservelager

• Følgende oppgaver omfattes foreløpig av vakta:

• Vakttelefon for mottak av kritiske feil fra tjenestene og institusjon.

• Telefonmottak av kritiske tekniske varsler.

• Mailmottak av viktige meldinger fra leverandører.
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Skalerbar og fremtidsrettet:

• Dersom en vaktordning skal være skalerbar og fremtidsrettet, bør det tas hensyn til evt. bytte av 

leverandør

• Dersom vi i dag tegner Utvidet Support mot gjeldende leverandør, vil vi måtte tegne enda en 

avtale ved evt. overgang til ny leverandør

• Vi må også rigge ordningen med personell som har kompetanse til å ta inn over seg nye 

produkter som vil kunne inngå i ordningen, slik som:

• Telma

• Utstyr for digital hjemmeoppfølging (avstandsoppfølging)

• Utstyr levert av Sørlandet Sykehus?

• Annet utstyr som sikrer effektiv måling, diagnostisering, medisinsk behandling mm (f.eks Kols, diabetes, 

dialyse, blodtrykk mm)

• Vakta skal være en garanti for at kritiske feil oppdages.

• I den grad det er mulig og ønskelig, skal vakta rette feil

• Ved lang kjørevei og ved behov for skifte av utstyr, må man vurdere om det er smart å bruke lokal 

ressurs i beredskap for å utføre dette i sin kommune

• Om nødvendig varsle beredskapsledelsen i berørte kommuner
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Kostnadsfordeling:

Forslag i utkast til vaktavtale:

I utgangspunktet fordeles alle faste kostnader 4 ganger årlig basert på følgende matrise:

• 25% eller 50% av totalkostnaden fordeles ut fra hvor mange aktive alarmbokser man har 

totalt i CMP

• Resten av totalkostnaden fordeles ut fra hvor mange aktive alarmbokser man har totalt i 

gruppen "Kritiske brukere" i CMP

• Alle variable kostnader faktureres gjeldende kommune ved bruk av vakta


