
 

 

        

Arbeidspakkebeskrivelse 

 Tekniske Alarmer arbeidsgruppe 
 

Bakgrunn 
 

Agder-kommunene har i dag et utstrakt samarbeid innen e-helse og velferdsteknologi, forankret i RKG.  

Alle 25 kommunene i Agder deltar i prosjektet Innføring velferdsteknologi Agder, som er Agder sin deltakelse i 

nasjonalt velferdsteknologiprogram – trygghetsteknologi. Se vedlegg 1.  

Som en del av arbeidet i delprosjekt 1, Implementering velferdsteknologi, synliggjøres behovet for et konkret 

arbeid knyttet til overvåking av tekniske alarmer.  

I forkant av søknad om midler til Fylkesmannen ble det kartlagt hva andre kommuner i Norge har gjort med 

tanke på overvåking av tekniske alarmer via Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Vi har så langt ikke funnet 

andre kommuner som har utarbeidet et godt system for dette. På bakgrunn av dette vil sannsynligvis 

erfaringene gjøres gjennom prosjektet ha overføringsverdi til kommuner, også utenfor Agder.   

Det er innvilget fylkesmannens skjønnsmidler i 2019 og 2020, man har også mulighet til å søke i 2021. 

Prosjektleder for Innføringsprosjektet og leder av Tekniske alarmer er forespurt om å delta i Nasjonalt 

velferdsteknologiprograms innsatsteam for prosess veiledning knyttet til «Helhetlig tjenestemodell» nasjonalt. 

Hvor vi skal bidra med erfaringer. 

Bilde 1: Innføring velferdsteknologi Agder, prosjektorganisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Arbeidet organiseres som en arbeidsgruppe under delprosjekt 1. Ressurser det vil være behov for i 

arbeidsgruppen er: 

• IKT –kompetanse 

• Teknisk erfaring med det velferdsteknologiske utstyret  

• Helsefaglig kompetanse 

• Samarbeid med leverandør 

 

Maahr L. Eikeland har fra desember 2019 ledet arbeidsgruppene i Tekniske alarmer. 

 

Bilde 2: Tekniske alarmer arbeidsgrupper 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunene i Agder implementerer velferdsteknologi som en integrert del av helse og omsorgstjenesten. I 

tråd med nasjonale anbefalinger for å imøtekomme demografiske utvikling av samfunnet.  Innføring av 

velferdsteknologi utløser et behov for målrettet arbeid som sikrer drift og beredskap knyttet til trygghets – og 

varslingsteknologi. 

Det ble ikke gitt noe tydelig mandat til arbeidsgruppeleder, gjennom arbeidet har utfordringer sett i 

sammenheng med behov satt rammene for arbeidet. 

Maahr L. Eikeland – leder 

Tore G. Andersen – Tvedestrand 

Renate N. Olstad – Leder Responssenteret 

Atle W. Arntsen – Grimstad kommune 

Silje Bjerkås – Grimstad kommune 

Stian A. Broberg – Lindesnes kommune 

Jan Øyvind Evensen – Arendal kommune 

Jan-Aril Sandnes – IT Kristiansand kommune 

Ronny Tellfsdal Sunde - Leder IKT referansegruppe Agder 

Jørn Simonsen - Telenor  

 



 

 

 

Forklaring av innhold i tekniske varsler 

 

Tekniske varsler hjemmeboende: 

• Det er i dag ikke mulig å definere en alarmbruker som "kritisk", dvs at det er en bruker som krever en 
høyere grad av oppmerksomhet ved tekniske feil, enten på bakgrunn av brukers helsetilstand, men 
også knyttet til hvilke tilleggssensorer som er tatt i bruk hos bruker. 

• Av samme årsak som over er det heller ikke mulig å differensiere hvilke varsler vi ønsker fra forskjellige 
brukere. Resultatet av dette er at vi ikke kan håndtere feil når de oppstår, da omfanget er for stort. 
Resultatet av dette er at all overvåking er reaktiv; dvs at vi går gjennom gårsdagens logger hver dag, og 
enkelte kommuner betaler eksternt firma for å gjøre denne kontrollen i helger og på helligdager. 

 
Det har derfor vært et ønske om å gjøre endringer i datasystemene, slik at vi kan bli varslet effektivt når det 
oppstår feil som hos «kritiske bruker», dette for å organisere tiltak og lage rutiner i tjenestene. 
 

Tekniske varsler Sykesignalanlegg: 

• Ifm Utvidet Supportavtale, forsøke å skille ut overvåking av selve serveren og radiobaser til Telenor, 
dersom det er god kost/nytte i dette. Alternativt få systemet til å varsle effektivt ved alvorlige feil. 

• Gjøre systemet i stand til å IKKE sende ukritiske tekniske varsler som f.ek batteribytte til pleierne, men 
sende dette i samlemail til teknisk personale. 

• Se på om det er mulig å optimalisere rolletilgangene med tanke på effektiv drift. 

• Forsøke å få til en Dashboard-løsning som viser status på alle anlegg i én kommune. 

 

Virkemidler og løsninger som arbeidsgruppen skal utarbeide: 
 

For hjemmeboende tjenestemottakere skal prosjektet synliggjøre fordeler og ulemper ved hvilken 

funksjon/rolle/ansatt som skal ta imot og håndtere tekniske feil. Som for eksempel hjemmesykepleien, 

kommunens beredskapsledelse eller en teknisk vakt. 

For institusjonsanleggene skal prosjektet synliggjøre fordeler og ulemper ved hvilken funksjon som skal ta 

imot og håndtere tekniske feil. Som for eksempel helsearbeidere på jobb, vaktmester eller en teknisk vakt. 

Leverandørgruppes arbeid: 

a) Mottak av varsler om tekniske feil ved velferdsteknologisk utstyr hos hjemmeboende og på 

institusjon. 

Jobbe mot leverandørene av løsninger mot systemer for hjemmeboende og sykesignalanlegg, for å 

optimalisere funksjonalitet knyttet til effektiv og trygg drift i det daglige, samt sørge for en bedre kontroll 

på hvilke tekniske varsler vi ønsker sendt ut, og bedre styring på hvor de sendes. 

• Sørge for at teknologiplattformen er i stand til å levere varsler i en form som gjør at 

Responssenteret eventuelt kommunal vakt kan motta dem. 

• Arbeidsgruppen har sendt «endringsønsker» til leverandør, som må innfris for å arbeide videre 

med B og C  

 



 

 

 

Varslingsgruppens arbeid (vakt og beredskap): 

b) Rutiner for overvåking av tekniske feil.  

I dag gjøres dette i den enkelte kommune. Vi ønsker å utrede om ressurser kan benyttes mer effektivt ved 

at tekniske feil overvåkes felles for Agder-kommunene. 

Det skal jobbes frem et forslag til hvordan kommunene, enkeltvis eller i et samarbeid, kan rigge en 

kvalitativ god, fremtidsrettet og skalerbar ordning med tanke på mottak og håndtering av tekniske 

alarmer. I dag vil dette gjelde trygghetsalarmer for hjemmeboende samt sykesignalanlegg. I nær fremtid vil 

det også omfatte tilleggsteknologiene: digitalt tilsyn, GPS, medisindispenser,  

Fremtidig kan det tenkes at tekniske alarmer tilknyttet Telma, NVP Avstandsoppfølging, annen teknologier 

og plattformer skal håndteres. 

• Hvem skal motta varslene om tekniske feil og sende dem videre. Responssenter ev. kommunal 

vakt 

• Matrise for fordeler og ulemper er utarbeidet basert på ulike case 

 

c) Varsling / eskaleringsrutiner i den enkelte kommune for å håndtere / rette opp feil. 

 Jobbe frem et forslag til hvordan kommunene, enkeltvis eller i et samarbeid, kan rigge en kvalitativ god, 

fremtidsrettet og skalerbar ordning med tanke på mottak og håndtering av tekniske alarmer. I dag vil dette 

gjelde trygghetsalarmer for hjemmeboende samt sykesignalanlegg. I fremtiden vil dette fort kunne 

omfatte videotilsyn, GPS, utstyr knyttet til Telma, samt andre teknologier og plattformer som tas i bruk for 

å tilby velferdsteknologi til brukerne. 

• Utarbeide matrise som viser fordeler og ulemper basert på kompetanse, tilgjengelighet og rolle 

personen som mottar varslene har 

 

Parallelle prosesser 
Telenor har kommet med forslag til Utvidet support avtale. Denne avtalen sees også i sammenheng med Vakt 

og beredskapsordning felles for Agder. Prosjektet har regnet på kostnad ved denne avtalen (for 

hjemmeboende) satt opp med kostnad for en vakt/ og beredskapsordning felles for Agder 

 

 

Leveranse/milepæler: 
Prosjektets mål er ferdigstillelse av arbeidet skissert over innen 1. juni 2020. Prosjektet vil da presentere (kan 

man tenke felles samling for Agder-fylkesmann nivå/ annet?): 

• Utarbeidet dokumentasjon på a, b og c 

• Teknisk løsning 

• Forslag til organisering av vakt og beredskap, hvis det er ønsket av styringsgruppen 

 
 
 



 

 

Milepælsplan 
Det er utarbeidet milepælsplan for prosjektet med tilhørende prosjektaktiviteter 

 

Bilde 3, skisse av tidsplanen for prosjektet 

Tidsplan jan feb mar apr mai jun aug sep okt nov des Jan 
2021 

Frikjøpe ressurser til 
arbeidet med overvåking 
av tekniske alarmer 

            

Samarbeid med 
leverandør om 
hensiktsmessig mottak av 
varsler i 
sykesignalanlegget 

            

Samarbeid med 
leverandør om 
hensiktsmessig mottak av 
varsler for utstyr hos 
hjemmeboende 

            

Utrede om ressurser kan 
benyttes mer effektivt ved 
at tekniske feil overvåkes 
felles for Agder-
kommunene  

            

Varsling / 
eskaleringsrutiner for å 
håndtere / rette opp feil 
ved utstyr på institusjoner 
inklusiv rutiner for når det 
settes inn helsefaglig tiltak 

            

Varsling / 
eskaleringsrutiner for å 
håndtere / rette opp feil 
ved utstyr hos 
hjemmeboende inklusive 
rutiner for når det settes 
inn helsefaglig tiltak 

            

Forslag vakt og 
beredskapsordning for 
Agder 

    
 

        

Opplæring av ansatte             

Pilotering vakt og 
beredskapsordning Agder 
(Forutsetter godkjenning i 
styringsgruppe ) 

            

 


