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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.
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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
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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.


