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FORORD
På oppdrag fra Helsedirektoratet har PA Consulting Group foretatt en kartlegging av hvordan
alarmmottak for velferdsteknologiske løsninger er organisert i Norge, Sverige, Danmark,
Storbritannia og USA. Det er i tillegg blitt gjennomført en overordnet kartlegging av hvordan
velferdsteknologi implementeres i de ulike geografiene.
Hensikten med kartleggingen er å gi norske kommuner innsikt og inspirasjon i det videre arbeidet
med å organisere alarmmottak og implementere velferdsteknologi i større skala.
Vi vil takke representantene fra norske, svenske, danske, britiske og amerikanske organisasjoner som
har delt sine erfaringer.
Grete Kvernland-Berg
Sjefskonsulent i PA Consulting Group
Oslo, oktober 2014
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SAMMENDRAG
Utfordringsbildet for helse- og omsorgssektoren knyttes til et høyere antall eldre, demente og
personer med andre kroniske sykdommer. Dette medfører økende behov for hjemmesykepleie og
praktisk hjelp. Norge står ovenfor en betydelig underdekning av behov for ressurser innen helse og
omsorg. Disse utfordringene stiller krav til nytenkning fra myndighetene og kommunesektoren.
Nasjonalt VelferdsteknologiProgram er en målrettet satsing for å videreutvikle omsorgssektoren ved
hjelp av velferdsteknologi. Et viktig ledd i brukeropplevelsen av velferdsteknologi er at
velferdsteknologien virker. Dette krever fokus på velfungerende praktisk organisering i kommunene,
inkludert organisering av alarmmottak. PA Consulting Group har på oppdrag fra Helsedirektoratet
utarbeidet en utredning som grunnlag for videre arbeid med organisering av alarmmottak i Norge.
Utredningen beskriver organisering av alarmmottak og andre momenter knyttet til implementering
av velferdsteknologi i andre land. Erfaringer og case-beskrivelser er kartlagt i Storbritannia, USA,
Danmark, Sverige og Norge.
Britiske kommuner benytter dedikerte responsteam og involvering av pårørende i tjenestekjeden.
Dette reduserer belastningen på hjemmetjenesten. Utstrakt bruk av personell uten helsefaglig
bakgrunn reduserer lønnskostnader knyttet til alarmmottakene. Dataene fra alarmmottakene
utnyttes godt. Bruk av statistikk muliggjør effektiv ressursplanlegging. Siling av innkomne anrop
gjennomføres ved hjelp av god informasjon og kunnskap om brukeren, og gode systemer som
understøtter alarmmottakstjenestene. Velferdsteknologi fremstår som et integrert tjenestetilbud i de
britiske kommunene.
I Danmark benyttes blant annet desentraliserte løsninger hvor hjemmetjenesten har direkte kontakt
med bruker, og alarmmottaket er fjernet. Dette fører til økt trygghet og individuell tilnærming for
innbyggeren. Lav silingsgrad av innkomne anrop medfører belastning på hjemmetjenesten.
Sentrale løsninger for alarmmottak i Sverige sikrer kritisk brukermasse og effektiv drift. Den svenske
modellen kan også håndtere et høyt volum. Kommunene ivaretar fokus på sine kjerneoppgaver,
fremfor drift av alarmmottak. De sentrale mottakene er større enheter som kan etablere robuste
teknologiske løsninger, sterkt kompetansemiljø, høy sikkerhet og redundans. Aktørene evner også å
profesjonalisere arbeidet og sikre høy kvalitet på tjenestene. De sentrale mottakene genererer et
omfattende datagrunnlag, og tilgjengeliggjør statistikk som kan benyttes i kommunal planlegging.
Likevel ligger sentrale mottak langt fra brukeren, og det kan oppstå utfordringer knyttet til opplevd
trygghet hos innbyggeren. I tillegg kan grensesnittet mellom alarmmottaket og hjemmetjenesten
være mer utfordrende enn dersom mottaket ligger lokalt. Sentralisering av mottak har medført en
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konsentrasjon rundt noen få, store leverandører.
I Norge opererer selv små kommuner med egne alarmmottak. Dette oppleves lite effektivt og
medfører variert kvalitet på tjenestene. Små og mellomstore kommuner opplever utfordringer
knyttet til fremtidig organisering av alarmmottak når volum på signaler fra velferdsteknologiske
løsninger øker. Bruk av personell med helsefaglig bakgrunn medfører høye lønnskostnader, og
utfordringer knyttet til fremtidig ressurstilgang. Lav silingsgrad av innkomne anrop skaper en
belastende situasjon for hjemmetjenesten i enkelte kommuner. Involvering av nødetater kan også
medføre utfordringer knyttet til prioritering av alarmmottak. Manglende bruk av statistikk forhindrer
effektiv planlegging og gjør kommunale beslutninger utfordrende. Dette, sammen med manglende
integrasjon med kommunen for øvrig, forhindrer fokus på helhetlig brukerforløp.
Valg av fremtidig modell for organisering av alarmmottak i norske kommuner bør hensynta følgende
viktige momenter:






Grad av belastning på hjemmetjenesten og nødetater
Mulighet til å håndtere høyt signalvolum
Mulighet til å oppnå kritisk brukermasse
Mulighet til å møte høye krav til nettverkskapasitet og sikkerhet
Mulighet til å ivareta brukerorientering

Det foreligger seks mulige modeller for fremtidig organisering av alarmmottak:








Modell 1«Eget mottak»: Hver kommune drifter eget alarmmottak.
Modell 2 «Regionale løsninger»: Det etableres regionale alarmmottak med minimum fem
deltakende kommuner.
Modell 3 «Uten mottak»: Kommuner kutter bruk av alarmmottak, og signalene går direkte til
hjemmetjenesten.
Modell 4 «Sentralt alarmmottak»: Det etableres to til fire sentrale alarmmottak. Sentrale
operatører håndterer 1. linje-respons. Kommunenes hjemmetjeneste fungerer som 2. linjerespons.
Modell 5 «Felles IT-løsning»: Det etableres sentral teknisk løsning som kommuner kan koble
seg opp mot. Alarmmottaket ligger lokalt i kommunen.
Modell 6 «Sentralt alarmmottak og felles IT-løsning»: Det etableres en kombinasjon av
Modell 3 og 4, og kommunen gis mulighet til kun å benytte felles IT-løsning.

Basert på kartleggingen og vurderinger i forhold til de viktige momentene for valg av løsning,
anbefales Modell for sentralt mottak og felles IT-løsning.
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Modellens styrker:








Grad av belastning på hjemmetjenesten, legevakten og nødetater begrenses og kommunen
kan fokusere på kjerneoppgaver
Kommunen kan håndtere høyt signalvolum
Alarmmottak oppnår kritisk brukermasse og drives effektiv. Sterkt kompetansemiljø sikres
Tjenestene profesjonaliseres og kvalitet opprettholdes
Det etableres robuste tekniske løsninger med høy grad av redundans, som møter høye krav
til nettverkskapasitet og sikkerhet
Brukerorientering sikres gjennom bruk av rikt datagrunnlag
Kommuner sikres valgfrihet til å beholde alarmmottak lokalt

Modellens svakheter:




Utfordrende å skape velfungerende grensesnitt mellom sentralt mottak og kommunenes
hjemmetjeneste
Mottaket ligger langt fra brukeren ved bruk av sentral løsning
Modellen kan skape noen få, dominerende leverandører

Anbefalinger til videre arbeid:





Helsedirektoratet, KS og norske kommuner bør sammen evaluere mulige modeller. Anbefalt
modell bør detaljeres før innkjøpsprosesser og implementering starter
Detaljeringen bør omhandle anbefalinger til en total operasjonsmodell for alarmmottak,
inkludert sentral og lokal brukerreise, sentral og lokal bemanning og kompetanse,
informasjonsflyt, teknologiske standarder, infrastruktur og fasiliteter, samt krav til prosesser,
driftssikkerhet, målinger og kontroll
Helsedirektoratet og KS bør videre utarbeide forslag til hvordan norske kommuner kan
implementere anbefalt modell
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BAKGRUNN
Utfordringsbildet for helse- og omsorgstjenester i Norge
Bakgrunnen for satsingen på velferdsteknologi knytter seg til utfordringsbildet for helse- og
omsorgstjenester i Norge. Med økende andel eldre og pleietrengende er det behov for å tenke nytt
rundt tjenesteproduksjon innen helse- og omsorgssektoren.
Økende andel eldre i samfunnet
Norges befolkning passerte 5 millioner i 2012, en økning på over 1,7 millioner siden 1950, og utgjør i
dag litt over 5,1 millioner innbyggere. Grafen nedenfor illustrerer utviklingen i
befolkningssammensetningen etter alder fra 1950 og frem til i dag.

Millioner

Figur 1 Utvikling i befolkningssammensetning etter alder, 1950-20141
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Grafen viser at man allerede i dag kan se svake tendenser til eldrebølgen i Norge. Tall fra SSB viser at
mens det i 1950 var vel 8 % som var 67 år eller eldre er dagens andel omkring 13 %. I tillegg har antall
personer innenfor kategorien 45-66 år vokst betydelig i perioden. Dette kan også leses ut av tabellen
under.

1

Statistikkbanken. Oslo: Statistisk sentralbyrå (2014).
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Tabell 1 Utvikling i befolkningssammensetning, 1950-20142

Kalkulasjoner gjennomført av SSB om fremtidig befolkningsutvikling viser at andel av befolkningen
som er 67 år eller eldre vil øke ytterligere fra 17 % i 2030 og 21 % i 2050. Dette skyldes hovedsakelig
at det store fødselskullet fra etterkrigstiden nå er på vei inn i alderdommen, samtidig som
levealderen ventes å øke.
Økende antall demente og personer med andre kroniske sykdommer
Endringer i den demografiske sammensetningen i samfunnet fører til økende antall personer med
kroniske sykdommer. Økende antall demente er én av hovedutfordringene for helse- og
omsorgssektoren.
I grafen under vises en framskriving av hvordan antall tilfeller av personer med demens vil utvikle seg
fram til år 20503.
Fra rundt år 2020 ser man en kraftig vekst i antall innbyggere over 80 år med demens. Fra et antall på
ca. 70.000 tilfeller av personer med demens i 2010, så vil det være ca. 160.000 tilfeller av personer
med demens i 2050. Dette er en økning på 131 %. Demens er dermed sterkt voksende i Norge, og
denne utviklingen må det tas hensyn til i planleggingen av omsorgstjenester.

2
3

Statistikkbanken. Oslo: Statistisk sentralbyrå (2014).
Helse- og omsorgsdepartement (2006): Demensplan 2015 "Den gode dagen". Delplan til omsorgsplan 2015.
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Figur 2 Antall tilfeller av demens, 2010-20504
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Økende behov for hjemmesykepleie og praktisk hjelp blant befolkningen
Med en økende andel eldre i den norske befolkningen vil behovet for pleie- og omsorgstjenester øke.
Trolig vil behovet for pleie- og omsorgstjenester for innbyggere over 67 år komme i en noe senere
fase av livet sammenlignet med tidligere generasjoner eldre. Tall fra KOSTRA viser noe avtakende
bruk av pleie- og omsorgstjenester blant innbyggere over 67 år. Spesielt tydelig er dette for
aldersgruppen mellom 67 og 79 år hvor en stadig mindre andel av innbyggerne har behov for bistand
på grunn av alder. For gruppen mellom 80 og 89 år har det i flere år vært en tilsvarende trend5.
Tabell 2 Brukere av pleie- og omsorgstjenester per 1.000 innbyggere, 2009-20136

4

Statistikkbanken. Oslo: Statistisk sentralbyrå (2014).
Abrahamsen D.R. (2006): Mer hjemmetjenester til mottakere under 67 år. Statistisk Sentralbyrå, samfunnsspeilet, 2006/5-6.
6
Statistikkbanken. Oslo: Statistisk sentralbyrå ( 2014).
5
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Til tross for fallende andel eldre som trenger bistand på grunn av alder, øker det totale behovet for
pleie- og omsorgstjenester. Grafen under viser at behovet for pleie- og omsorgstjenester har økt med
33 % i perioden 2007-2013.
Figur 3 Utvikling i bruk av pleie- og omsorgstjenester, 2007-20137
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Økningen i behovet har vært høyest for praktisk hjelp og/eller hjemmesykepleie. En undersøkelse
gjennomført av SSB viser at stadig flere bor hjemme lenger, mens institusjonsplasser er forbeholdt de
mest pleietrengende8.
Betydelig underdekning av behov for ressurser
En aldrende befolkning vil sette større press på pleie- og omsorgssektoren, og medføre økte behov
for kompetanse og ressurser.
I tabellen og grafen under beskrives utviklingen i årsverk innen pleie - og omsorgstjenester etter
utdanning i perioden 2007-2013.

7
8

Statistikkbanken. Oslo: Statistisk sentralbyrå (2014).
Statistikkbanken. Oslo: Statistisk sentralbyrå (2014).
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Samlet har det vært en positiv utvikling i antall pleie- og omsorgsarbeidere i perioden. Som det
fremgår av tabell 3 og figur 4 under, har antall sykepleiere i perioden økt. Derimot har antall
hjelpepleiere og omsorgsarbeidere falt. Dette kan delvis forklares ved at helsefagarbeidere, der
første kull avsluttet sin opplæring i 2009, har økt betydelig i perioden.
Tabell 3 Årsverk innen pleie- og omsorgstjenestene etter utdanning, 2007-20139

Figur 4 Utvikling i årsverk innen pleie- og omsorgstjenestene etter utdanning, 2007-201310
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Statistikkbanken. Oslo: Statistisk sentralbyrå (2014).
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Det økende antallet årsverk vil likevel ikke være tilstrekkelig for å dekke fremtidens ressursbehov.
Beregninger foretatt av SSB i rapporten "Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år
2035"11 viser at det vil være en underdekning på nær 57.000 helsefagarbeidere (inkludert tidligere
hjelpepleiere og omsorgsarbeidere) i år 2035.
Det private ulønnede omsorgsarbeidet har en viktig rolle i omsorgen for eldre. I dag står de
kommunale omsorgstjenestene for størstedelen av det totale omsorgsarbeidet12. Likevel er de
private hjelperne viktige å regne med. Mange eldre med hjelpebehov mottar omsorg fra familie og
andre private i tillegg til kommunale tjenester.
Oppsummert utfordringsbilde
Oppsummert viser statistikken i dette kapitlet et krevende utfordringsbilde:





Økende andel eldre i samfunnet
Økende antall demente og personer med andre kroniske sykdommer
Økende behov for hjemmesykepleie og praktisk hjelp blant befolkningen
Betydelig underdekning av ressursbehov

Det skisserte utfordringsbildet kan reelt sett løses på to måter:



Betydelig arbeidsinnvandring innen helse- og omsorgsyrker kan veie opp mot den fremtidige
underdekningen av helsefagarbeidere
Norge kan tenke nytt og tilby tjenester innen helse og omsorg på en annen måte enn i dag,
slik at underdekningen av helsefagarbeidere ikke blir like stor som estimert

Norske kommuner leverer helse- og omsorgstjenester til eldre og andre innbyggere med behov for
hjemmesykepleie og praktisk hjelp. Den krevende ressurssituasjonen stiller krav til nytenkning både
fra myndighetene og kommunesektoren knyttet til hvordan morgendagens helse- og
omsorgstjenester tilbys innbyggeren, og hva disse tjenestene skal bestå av.

Nasjonalt VelferdsteknologiProgram
Som en del av regjeringens satsing på framtidens omsorgsutfordringer er velferdsteknologi blitt en

11

Roksvaag, K. og Texmon, I. (2012): Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2035. Statistisk sentralbyrå, rapporter
14/2012.
12
Ramm J. (2013): Eldres bruk av helse- og omsorgstjenester. Statistisk Sentralbyrå, statistiske analyser 137.
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viktig del av helse- og omsorgsarbeidet. Med bakgrunn i regjeringens stortingsmelding
«Morgendagens omsorg» (2012-2013), er det etablert et nasjonalt program for velferdsteknologi
(Nasjonalt VelferdsteknologiProgram - NVP), med hensikt å sikre at velferdsteknologi blir en integrert
del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020. Programmet skal være en målrettet satsing
for å videreutvikle omsorgssektoren ved hjelp av velferdsteknologi.
Programmet skal ivareta et kommunalt perspektiv, og tjenesteinnovasjon er et sentralt virkemiddel.
Hovedoppgavene til programmet er:






Utvikle og prøve ut velferdsteknologiske løsninger i kommunene
Skape og spre kunnskap om velferdsteknologi
Bidra til gode modeller for innføring og bruk av velferdsteknologi
Kompetanseheving
Etablere standarder og IT-arkitektur for velferdsteknologi

Det er Helsedirektoratet som har fått ansvaret for å drive NVP, samtidig som de skal ivareta et særlig
ansvar for standardiseringsarbeid innen velferdsteknologiområdet. Direktoratet har etablert et nært
samarbeid med KS om gjennomføringen av NVP. Velferdsteknologi-programmet ble operativt fra og
med 1. januar 2014 og forventes å vare frem til 2020. De økonomiske rammene for NVP besluttes
årlig gjennom budsjettvedtak i Stortinget.
Programmet har fokus rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene, men skal også
stimulere til at velferdsteknologiske løsninger tas i bruk av private aktører. NVP vil omfatte ulike
velferdsteknologiske løsninger med formål om å:




Forbedre brukernes mulighet til å mestre egen hverdag
Øke brukernes og pårørendes trygghet og avlaste pårørende for bekymringer
Øke brukerne og pårørendes mulighet til å ha kontakt og gi brukerne mulighet til å ha
kontakt med andre og delta på sosiale arenaer

Programmet vil også rette seg mot relevant praksis som gjelder bedre tilgjengelighet,
ressursutnyttelse og kvalitet i tjenestene13/14.
Over to hundre kommuner ønsket å bli en del av det nasjonale programmet. På bakgrunn av dette
valgte Helsedirektoratet ut 32 kommuner til å delta. Direktoratet forvalter tilskudd til disse
kommunene, som vil være spydspisser i en langsiktig satsing der velferdsteknologiske løsninger skal

13
14

Nasjonalt program for velferdsteknologi. Oslo: KS (2013).
Nasjonalt VelferdsteknologiProgram. Oslo: Helsedirektoratet (2014).
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prøves ut i stor skala. Det er prioritert å fokusere på prosjekter som prøver ut løsninger i praksis.
Eksempler på løsninger som skal prøves ut er ulike trygghetspakker, varslings- og sporingsteknologi,
elektroniske låssystemer og andre løsninger som øker tryggheten for brukere og pårørende.
Avhengig av de årlige rammene som besluttes av Stortinget, vil nye kommuner kunne tas opp i
programmet i 2015.
Kommunene som deltar i programmet får nasjonale forpliktelser som skal komme alle landets
kommuner til gode. Dette innebærer blant annet å delta i et nasjonalt nettverk som samler opp
erfaringer fra prosjektene, og å bidra med erfaringer til standardiseringsarbeid på velferdsteknologiområdet. Deltakerkommunene skal være ressurskommuner overfor andre kommuner i
regionen/landsdelen og på denne måten bidra til at velferdsteknologiske løsninger tas bredt i bruk i
helse- og omsorgstjenestene.
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OM UTREDNINGEN
Mandatet
Et viktig ledd i brukeropplevelsen av velferdsteknologi er at velferdsteknologien virker. Dette krever
fokus på velfungerende praktisk organisering i kommunene. Med bakgrunn i dette har
Helsedirektoratet utarbeidet et mandat knyttet til utredning av hvordan norske kommuner og andre
land har organisert alarmmottak. Hensikten med utredningen er at den skal fungere som inspirasjon
for kommunesektoren og Helsedirektoratet i det videre arbeidet med å beslutte fremtidig
organisering av alarmmottak i norske kommuner.
Opprinnelig mandat for arbeidet på bakgrunn av Helsedirektoratets oppdragsbeskrivelse fra juli
2014:
Helsedirektoratet ser et behov for en utredning som grunnlag for videre arbeid med organisering av
alarmmottak i Norge. Gjennom et kartleggingsarbeid i Storbritannia, Norge, Sverige, Danmark og
USA, skal denne rapporten gi en oversikt over hvordan alarmmottak for velferdsteknologiske
løsninger er organisert på tvers av de ulike geografiene.
I Norge skal rapporten se på og beskrive pågående prosesser omkring organisering av alarmmottak i
kommunene Trondheim, Oslo, Bærum, Stavanger, Fredrikstad, Lindås, Tinn og Listerregionen.
Rapporten skal presentere utdypende beskrivelser av fem alarmmottak i kommuner i Storbritannia,
(England, Wales og Skottland). I tillegg vil rapporten beskrive overordnet organisering av
alarmmottak i Sverige ved å se på én alarmmottaksleverandør og to kommuner, og beskrive hvordan
Kaiser Permanente i USA har organisert alarmmottak.
Basert på arbeidet i de ulike geografiene skal rapporten identifisere hvilke typer tjenester som ytes,
beskrive tjenestekjeden og samspill med kommunene og ulike aktører, se på datasystem som brukes
og utfordringer vedrørende lagring av helseopplysninger, beskrive finansieringsmodell og kritisk og
optimal bruksmasse, samt se på bemanning og kompetanse, opplæring av ansatte og hvilke krav som
er stilt til tjenestene.
På bakgrunn av disse funnene skal det utarbeides en sammenligning av resultatene på tvers av
geografiene, og utarbeides en drøfting og analyse av funnene fra de ulike landene.
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Metode
PA Consulting Group15 har bistått Helsedirektoratet med utarbeidelse av rapporten. Utredningen er
gjennomført på bakgrunn av kvalitativ og kvantitativ data som er samlet inn gjennom:





Feltbesøk. Det er utført feltbesøk i de aktuelle landene og kommunene/alarmmottakene.
Det har blitt gjennomført grundige befaringer under besøkene på lokasjonene, og dette har
bidratt til økt innsikt i hvordan alarmmottak for velferdsteknologiske løsninger er organisert
på tvers av de ulike landene.
Dybdeintervjuer. I alle kommunene er det gjennomført dybdeintervjuer med representanter
fra ulike nivåer og fagfelter.
Innsamling av dokumentasjon. Det er samlet inn rapporter, statistikk, dokumenter/avtaler
og informasjonsmateriell fra alle de kartlagte alarmmottakene. Det er i tillegg blitt tatt bilder
under feltbesøkene. Det er avstemt med personer som inngår i bildene at disse publiseres i
en norsk, offentlig rapport. All innsamlet dokumentasjon er tilgjengeliggjort for
Helsedirektoratet i den grad den ikke er gjengitt i rapporten.

I arbeidet er følgende fremgangsmåte benyttet:






Punkter for utredning og analyse ble avstemt med Helsedirektoratet i forkant av arbeidet.
I forkant av feltbesøkene og dybdeintervjuene ble det utarbeidet intervjuguider per
målgruppe. Disse fungerte som utgangspunkt for intervjuer med aktuelle medarbeidere i
kommunene/alarmmottakene som ble besøkt.
Det ble i tillegg utarbeidet en standardliste over dokumentasjon som ble forespurt fra alle
kommunene/alarmmottakene.
Resultatene av feltbesøkene og dybdeintervjuene er dokumentert.

Rapporten har også støttet seg på relevant offentlig tilgjengelig materiale. Dette omfatter blant
annet tidligere kartleggingsrapporter gjennomført på nasjonalt eller kommunalt nivå i Norge og
andre land, offentlig tilgjengelig befolkningsstatistikk med mer. Alle kilder er gjengitt i kildeliste på
slutten av rapporten.

15

Representert ved Grete Kvernland-Berg, Anette Ravlo, Maren Altø Riis, Liza Nienova, Ole-Andreas Grendstadbakk, Jesper Wolff Olsen og
Steve Carefull.
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1 INNLEDNING
1.1

Begrepsdefinisjoner

1.1.1

Begrepsdefinisjon av velferdsteknologi

Velferdsteknologi benyttes gjerne som et samlebegrep for å dekke flere ulike teknologier knyttet til
innbyggeres velferd. Velferdsteknologi er et begrep som hovedsakelig benyttes i Skandinavia. I Norge
benyttes også begrepet «omsorgsteknologi» i enkelte kommuner. I Helsedirektoratets fagrapport om
implementering av velferdsteknologi refereres det til Hagenutvalgets innstilling: NOU 2011:11
«Innovasjon i omsorg», som ble lagt frem i juni 2011, der følgende definisjon ble benyttet16:
«Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet,
sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å
klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.
Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre
tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i
mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse på institusjon.»
KS skiller mellom ulike kategorier av velferdsteknologi. Disse er:














Fallalarm
Bevegelsesdetektor
Døralarm
Utvidet trygghetsalarm (sensorer og lignende koblet via denne)
Smarthusinstallasjon, som for eksempel styrer lys, varme, dører eller vinduer
Sporings- og varslingsteknologi (for eksempel GPS)
Spillteknologi
Automatiske medisindosetter
Digitale planleggere; tids- og aktivitetsanvisere
Elektroniske låssystemer
Robotstøvsugere
Bildetelefon
PC med kamera

16

Helsedirektoratet (2012): Velferdsteknologi. Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og
omsorgstjenestene 2013-2030. Rapport IS-1990.
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Sosiale roboter, som for eksempel robotselen «Paro»

I tillegg benytter KS en tilleggskategori, annet, som omfatter øvrige, mindre velferdsteknologier som
ikke omfattes av teknologiene over. Samlet gir disse kategoriene en god indikator på hvilke
teknologier som betegnes som velferdsteknologi.

1.1.2

Begrepsdefinisjon av alarmmottak

I denne rapporten benyttes det følgende definisjon av alarmmottak:
Alarmmottak er en mottakssentral som tar imot alarmer fra alarmbrukerne, vurderer brukenes
behov, og iverksetter nødvendig hjelp. Alarmmottaket omfatter det tekniske alarmmottaksutstyret,
alt personell og alle rutiner som er nødvendige for å motta anrop fra alarmen, holde kontakt med
bruker, forestå operasjonsledelse for utrykningstjenesten, og holde kontakt med øvrige tilgrensende
helsetjenester.
Alarmmottak er tett knyttet til «utrykningstjeneste» som rykker ut til brukerne på oppdrag fra
alarmmottaket. I denne rapporten benyttes det følgende definisjon av utrykningstjeneste:
Utrykningstjenesten er tjenesten som rykker ut til brukerne og utfører de tjenester brukerne har
behov for etter utløsning av alarm.
I de skandinaviske landene er det primært helse- og omsorgstjenesten som omfattes av
alarmmottakstjenesten.
Det finnes store ulikheter, både på tvers av kommuner og mellom ulike land, i hvem som ivaretar
alarmmottak, og hvilke løsninger som er etablert.

1.2

Velferdsteknologi i Norge

I 2014 gjennomførte KS en omfattende spørreundersøkelse om bruk av velferdsteknologi i de
kommunale pleie- og omsorgstjenestene. 172 kommuner deltok i undersøkelsen. Resultater fra
undersøkelsen med relevans for denne rapporten er fremhevet i dette avsnittet.
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Figur 4 Bruk av velferdsteknologi i norske kommuner17
Svar på spørsmålet "Har kommunen tatt i bruk
velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene?"
Vet ikke
2%

Nei
39 %

Ja
Ja
59 %

Nei
Vet ikke

Som figuren over illustrerer har 59 % av de 172 spurte kommunene i undersøkelsen tatt i bruk
velferdsteknologi i helse- og omsorgstjeneste, 39 % benytter det ikke, og 2 % av respondentene
kjenner ikke til hvorvidt velferdsteknologi benyttes i kommunen.
Videre undersøker KS hvilke typer velferdsteknologi som benyttes i kommunene. Dette illustreres i
grafen på neste side. Som det fremgår av grafen omfatter dette andre typer velferdsteknologi enn de
enkle trygghetsalarmene.

17

Hoen og Tangen U. (2014): KS’ undersøkelse om bruk av velferdsteknologi i norske kommuner. KS 2014.
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Figur 5 Ulike typer velferdsteknologi som benyttes i norske kommuner18
Svar på spørsmålet "Hva slags velferdsteknologi benytter kommunen?"
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%

10,0%
0,0%

Figuren over viser at døralarm skiller seg ut som det mest utbredte velferdsteknologiske
hjelpemiddelet i norske kommuner. Omkring 65 % av de 172 kommunene som har besvart
undersøkelsen har tatt dette i bruk. I tillegg er fallalarm og sporings- og varslingsteknologi (som
eksempelvis GPS), tatt i bruk av mange kommuner, med en andel i underkant av 40 %.
Trygghetsalarmer er spesielt utbredt i kommunene. Trygghetsalarmer er gjerne den første
teknologien kommunene tar i bruk når de benytter seg av velferdsteknologi. Grafen under illustrerer
hvor mange trygghetsalarmer som er i bruk i kommunene. Som det fremgår av grafen, har den
største andelen av de 172 kommunene som svarte på undersøkelsen mellom 100 og 499
trygghetsalarmer i bruk. Kun 16 av de spurte kommunene har 500 trygghetsalarmer eller mer i bruk.
Kommunen i undersøkelsen med flest alarmer i bruk er Trondheim, med 4.000 trygghetsalarmer.

18

Hoen og Tangen U. (2014): KS’ undersøkelse om bruk av velferdsteknologi i norske kommuner. KS 2014.
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Internasjonalt måles dekningsgraden av trygghetsalarmer som andelen av brukere på 65 år og eldre
som har trygghetsalarm. Norges dekningsgrad lå i 2012 på 73.000 alarmer, tilsvarende en
dekningsgrad på 10 %19.
Figur 6 Antall trygghetsalarmer i norske kommuner20

Antall kommuner

Svar på spørsmålet "Hvor mange trygghetsalarmer har kommunen i bruk?"
90
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50-99

100-499

>500

Antall trygghetsalarmer i kommunen

I dag foregår det et stort arbeid med å utforske og utvikle velferdsteknologiske tjenester i mange
land, inkludert Nederland, Norge og Danmark21. En tilsvarende undersøkelse for bruk av
velferdsteknologiske tjenester i kommunene fra 2011, viste at manglende kompetanse og
støtteordninger ofte oppleves som en barriere mot å ta velferdsteknologi i bruk, og mer informasjon
blir sett på som et viktig tiltak for å ta velferdsteknologi i bruk. Kommunene har likevel stor tro på
velferdsteknologi som et godt forebyggende tiltak for eldre22.

1.3

Alarmmottak i Norge

I KS’ undersøkelse om bruk av velferdsteknologi i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene,
belyses bruk av varslingssystem knyttet til bruk av velferdsteknologi, og hvem som mottar
meldingene fra bruker. Hvorvidt kommunene har varslingssystemer knyttet til bruk av

19

Helsedirektoratet (2012): Velferdsteknologi. Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og
omsorgstjenestene 2013-2030. Rapport IS-1990.
20
Hoen og Tangen U. (2014): KS’ undersøkelse om bruk av velferdsteknologi i norske kommuner. KS 2014.
.
21
Beale S., Sanderson D., Kruger J. (2009): Evaluation of the Telecare Development Programme. The Scottish Government, final report.
22
Hoen og Tangen U. (2011): Bruk av velferdsteknologi i kommunene. KS’ undersøkelse om bruk av velferdsteknologi i de kommunale pleieog omsorgstjenestene. KS.
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velferdsteknologi er illustrert i grafen under.
Figur 7 Bruk av varslingssystem for velferdsteknologi i norske kommuner23
Svar på spørsmålet "Har kommunen varslingssystemer
knyttet til bruken av velferdsteknologi?"
Vet ikke
8%

Nei
34 %

Ja

Ja
58 %

Nei
Vet ikke

Figuren over viser at 58 % av kommunene som responderte har varslingssystemer knyttet til bruken
av velferdsteknologi, 34 % benytter ikke varslingssystemer, og 2 % kjenner ikke til hvorvidt dette
benyttes.
For kommunene som benytter seg av slike varslingssystemer er det betydelige forskjeller på hvem
som mottar signalene når en alarm utløses.

23

Hoen og Tangen U. (2014): KS’ undersøkelse om bruk av velferdsteknologi i norske kommuner. KS 2014.
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Figur 8 Varslingssystemer for velferdsteknologi benyttet i norske kommuner24
Svar på spørsmålet "Hva slags varslingssystem benytter kommunen?"
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2%

Ekstern aktør
12 %

Hjemmetjenesten
43 %

Data i grafen over er basert på besvarelser fra 57 kommuner. Grafen viser at det er hjemmetjenesten
som håndterer den største andelen av signalene som utløses (42 %). I tillegg er personell i
sykehjem/omsorgsboliger og eksterne aktører store med henholdsvis 18 % og 12 %. Eksterne aktører
inkluderer blant annet SOS International, som er den største private leverandøren av alarmmottak på
det norske markedet.
Kapittel 6 gir et dybdeinnblikk i hvordan et utvalg norske kommuner valgte å organisere
alarmmottakene sine.

24

Hoen og Tangen U. (2014): KS’ undersøkelse om bruk av velferdsteknologi i norske kommuner. KS 2014.
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1.4

Alarmmottak i andre land

På tvers av ulike land eksisterer det både likheter og tydelige forskjeller i måten alarmmottak er
organisert og drevet på. Et fellestrekk for alarmmottakene er at kommunene har mandat for hvordan
tjenestene skal utformes og leveres, og at tjenestene svært ofte leveres av en blanding av offentlige
og private aktører. Kartlegging av land i Europa viser flere eksempler der kommunene har valgt å
kjøpe inn sine tjenester direkte fra en tredjepart. Kapitlene 2, 4 og 5 viser hvordan kommuner i
Storbritannia, Danmark og Sverige har valgt å organisere alarmmottakene sine.

1.5

Standarder for alarmmottak og velferdsteknologi i Norge og andre land

Norges alarmsystemer er i dag hovedsakelig basert på bruk av analoge telefonlinjer. Selv om
kommunikasjonsløsninger som knytter brukere mot alarmmottak varierer, oppgir nær to tredeler av
kommunene at trygghetsalarmer i hovedsak er basert på tradisjonell fasttelefoni25. Telenor har
kunngjort at de innen utgangen av 2017 vil fase ut det analoge nettet i Norge, og at mobil- og
fibernett vil overta. Dette vil innebære at kommuner som benytter det analoge telefonnettet må
skifte ut trygghetsalarmene. Overgangen fra analoge telefonlinjer til mobil- og fibernett vil kunne
medføre risiko og sårbarhet for kommunene. Tilsvarende erfaringer fra Sverige synliggjør
betydningen av å gi tilstrekkelig informasjon til kommunene ved et skifte av teknologi, slik at de får
tid på seg til å implementere ny digital teknologi. For å håndtere overgangen på en god måte er en
rekke norske kommuner allerede i gang med å prøve ut bruken av trygghetsalarmer tilknyttet
mobilnettet.
Punkt 1.5.1 og 1.5.2 beskriver anbefalte standarder for velferdsteknologi i Norge og EU.

1.5.1

Continua-rammeverket

Anbefaling om bruk av rammeverk og standarder legges frem i Helsedirektoratets rapport fra 2014,
«Anbefaling på valg av standarder/rammeverk for velferdsteknologi», der det anbefales at
standarder, arkitektur og rammeverk som velges for å støtte opp under bruken av velferdsteknologi
bør både gjelde for trygghetsalarmer og sensorer som overvåker helsetilstand og kroppslige
funksjoner, og skal være uavhengig om anvendelsen ligger innenfor det forebyggende området,
primær- eller spesialisthelsetjenesten. For å sikre dette, anbefaler Helsedirektoratet at Continua-

25

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2013): Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur. Samfunnssikkerhets- og
beredskapsmessige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN- og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet. Rapport.
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rammeverket legges til grunn for det videre arbeidet.
Continua Health Alliance er en internasjonal organisasjon som har som formål å fremme personlig
helse gjennom «plug & play»-tilkoblinger av medisinsk utstyr knyttet opp til den enkelte person.
Velferdsteknologiske utstyrsenheter skal kunne kommunisere både med hverandre og med helse- og
omsorgstjenesten. Hensikten med Continua er å oppnå enighet om bruk og implementering av
standarder ved å etablere standarder for interoperabilitet. Rammeverket bygger på anerkjente og
internasjonale standarder innen velferdsteknologi og e-helse.
Et slikt fundament vil legge grunnlaget for de helsemessige og samfunnsøkonomiske gevinstene man
ønsker å realisere over tid. Beslutninger som tas i dag, vil ha strategisk og praktisk betydning for
helsetjenesten i mange år fremover. Det er vesentlig å legge til rette for en samlet og helhetlig
retning som vil gagne samfunnet. Dette er også i tråd med Stortingsmelding «Én innbygger – én
journal» fra 2012 og de forslag til lovendringer som gjør det mulig med deling av og tilgang til
pasientdata. En eventuell overgang til Continua vil legge føringer for alarmmottak og skape nye
hensyn som kommunene må ivareta ved alarmmottak for trygghetsalarmer26.
Mens Continua primært er en teknisk standard, er det i andre europeiske land utbredt med
standardtilnærming til selve prosessen for installasjon av alarm hos innbygger og mottak av alarm.
Dette ser en eksempelvis i Storbritannia der Telecare Services Association (TSA), en offentlig, ikkeprofittbasert medlemsorganisasjon for leverandører av teknologibaserte omsorgs- og
behandlingstjenester, har utarbeidet et nasjonalt anerkjent rammeverk som tjenesteleverandører av
tjenester innen telecare og telehealth kan bli akkreditert mot. TSA – Telecare Services Association
beskrives nærmere i kapittel 2.2.3.

1.5.2

TeleSCoPE

Telehealth Services Code of Practice for Europe, bedre kjent som TeleSCoPE, er en
kvalitetsbenchmark for telehelse utviklet for alle land i EU. Hensikten med TeleSCoPE er å gi
telehelsetjenester en anbefaling de kan bli vurdert og akkreditert mot for å sikre trygghet for27:
Målgrupper:



26
27

Leverandører av telehelsetjenester og deres ansatte
Brukere av telehelsetjenester og deres pårørende

Helsedirektoratet (2014): Anbefaling på valg av standarder/rammeverk for velferdsteknologi. Rapport IS-2200.
European Code of Practice for Telehealth Services. Oslo: AGE (2014).
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Organisasjoner som benytter eller anbefaler telehelsetjenester
Myndigheter og strategiske byråer som arbeider med dette

Hensikten med anbefalingene er å:






Adressere måten telehelsetjenester, relaterte prosedyrer og praksiser er organisert
Gi et rammeverk for tjenester som kan bidra til å øke tilgjengeligheten for brukere og
pårørende
Oppfordre brukere og pårørende til å bistå i tjenesteplanleggingen og utviklingen
Sikre konsistens i tjenestekvaliteten ved å tilby én referansestandard
Peke på ferdigheter, kunnskaper og kompetansekrav det er nødvendig at ansatte innehar

Anbefalingen omfatter telehelsetjenester for mennesker i alle aldre, og bidrar til å fremme fokus på
både deres kliniske helse og generelle trivsel. Selv om anbefalingens fokus er telehelse, er den
relevant for, og inkluderer også velferdsteknologi, trygghetsalarm og noen aspekter av telemedisin.
Retningslinjene er ikke bindende, men gir snarere et rammeverk som muliggjør og oppfordrer
leverandører av telehelse til å planlegge og administrere sine tjenester på en inkluderende og etisk
forsvarlig måte. Betydningen av retningslinjene vil øke med ulike demografiske, politiske og
økonomiske faktorer.
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2 ORGANISERING AV ALARMMOTTAK I
STORBRITANNIA
Dette kapitlet beskriver organisering av alarmmottak i Storbritannia. Innledningsvis gis en
introduksjon til organiseringen av helse og omsorg i Storbritannia, herunder England, Skottland og
Wales. Videre gis en presentasjon av velferdsteknologi i Storbritannia. Avslutningsvis inneholder
kapitlet casebeskrivelser fra fem kommuner/regioner.

2.1

Organisering av helse og omsorg i Storbritannia

Politisk makt ble desentralisert og overført til myndighetene i henholdsvis Skottland, Wales og NordIrland som følge av et lovforslag i 1998 28. Parlamentet i Storbritannia opprettholdt sin suverenitet,
men dette medførte samtidig at ansvaret for helsetjenester ble delegert til administrasjonene i de
respektive landene. Dette innebar at hvert lands politiske systemer ble stilt ansvarlig for egen
offentlig finansiering av helsevesenet. På denne måten kunne myndighetene selv bestemme hvor
mye midler som skal benyttes på helsetjenester, hva deres politiske prioriteringer skal være, og
hvordan tjenestene skal leveres.
Helsetjenester i Storbritannia leveres i all hovedsak av det offentlige helsevesenet, National Health
Services (NHS). Omsorgstjenester leveres primært av lokale myndigheter. Strukturelle og
organisatoriske likheter og forskjeller eksisterer både på nasjonalt og lokalt nivå på tvers av de ulike
landene. Dette vil utdypes i de påfølgende kapitlene.
I Storbritannia har helse- og omsorgssystemet vært drevet som to uavhengige systemer. Dette
innebærer at medisinsk behandling, levert av NHS, og hjemmebehandling, i hovedsak levert av
kommunene, ikke har vært integrert. Antallet mennesker med helsemessige problemer med behov
for både helse- og omsorgstjenester er økende. Den britiske statsministeren David Cameron har
signalisert behov for å integrere de to systemene på tvers. Skottland har allerede tatt flere aktive
grep for å øke integrasjonen.
Figuren under illustrerer strukturelle forskjeller ved helsesystemet i England, Skottland og Wales.
Nord-Irland holdes utenfor, da det ikke omfattes av casebeskrivelsene i rapporten.
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Figur 9 Strukturelle forskjeller ved helse- og omsorgssystemet i Storbritannia29

The Health and Social Care Act 2012 ble implementert i april 2013. Loven er utarbeidet for det
engelske helse- og omsorgsvesenet, men har også direkte konsekvenser og ringvirkninger for de
øvrige landene i Storbritannia. Loven skal bidra til å møte Storbritannias utfordringer knyttet til økt
etterspørsel av helse- og omsorgstjenester, høyere behandlingskostnader, nødvendige
moderniseringsbehov av NHS, samt behovet for å sikre bedre og mer effektiv utnyttelse av offentlige
finansieringer til helse og omsorg30.

2.1.1

Organisering av helse og omsorg i England

Introduksjon av The Health and Social Care Act 2012 innebar økt desentralisering og lokalt fokus,
med større ansvarliggjøring på både nasjonalt og lokalt nivå. Nasjonal styring skal begrenses, og
heller bidra til å knytte lokale tjenester sammen. Dette har medført økt lokalt fokus på helse- og
omsorgstjenester i England.
Det skilles mellom følgende lokale myndigheter i England31:



County councils
District/borough/city councils/ London boroughs
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Politics.co.uk. Local government structure. 2014.

31




Unitary authorities
Metropolitan districts

County councils har ansvaret for å levere tjenester til sine innbyggere på tvers av et større geografisk
område. Dette innebærer å levere omsorgstjenester som dekker innbyggerne på tvers av hele
councilet.
Et county council er delt inn i flere distrikter, betegnet som district, borough eller city council.
Distriktene har ansvaret for å dekke et mindre område og tilby tjenester på et lavere lokalt nivå enn
county councils. Eksempler på slike tjenester kan være lokale pleiehjem og omsorgsboliger.
Lokale myndigheter kan være organisert i en selvstendig lokal myndighet, kalt unitary authorities.
Her har unitary authorities ansvaret for å levere alle omsorgstjenestene på lokalt nivå.
Uavhengig av organisering, er lokale myndigheter ansvarlige for å levere lokale helse- og
omsorgstjenester til sine innbyggere. I dag eksisterer det 56 unitary authorities og 27 county counsils
i England32.

2.1.2

Organisering av helse og omsorg i Skottland

NHS Skottland er underlagt The Scottish Government Health and Social Care Directorate. I tillegg til å
sette den strategiske retningen og sikre utvikling og gjennomføringen av helse- og omsorgspolitikk, er
NHS Skottland ansvarlige for å levere Healthier Strategic Objectives. Dette er en målsetning
utarbeidet av de skotske myndighetene som skal hjelpe innbyggere med å opprettholde og forbedre
egen helse, samt sikre bedre, lokale og raskere tilgang til helsetjenester33.
NHS Skottland er organisert i 14 regionale NHS-styrer, syv spesifikke NHS-styrer og et offentlig
helseorgan34. De regionale NHS-styrene har ansvaret for befolkningens helse og for å levere de
primære helsetjenestene. De spesifikke NHS-styrene støtter de regionale NHS-styrene ved å tilby en
rekke viktige spesialist- og nasjonalhelsetjenester.
De regionale helsestyrene er igjen inndelt i 34 Community Health Partnerships (CHP). Deres
prioritetsområder omfatter35:
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Sikre bedre tilgang til primærhelsetjenester
Sikre systematisk tilnærming til langtidssykdommer
Forebyggende helse
Støtte folk i deres hjem
Hindre unødvendige sykehusinnleggelser
Flere lokaldiagnoser og behandling
Økt fokus på å skrive ut pasienter og rehabilitering
Forbedre helseresultater
Forbedre helse og forebygge ulikheter

Den skotske regjeringen publiserte Integration of Adult Health and Social Care in Scotland i 2012.
Forslaget har til hensikt å forbedre helse- og omsorgstilbudet. Forslaget skal bidra til å informere og
endre måten NHS og lokale myndigheter jobber sammen på. Forslaget inkluderer endringer i hvordan
helse og omsorgstjenester leveres til den eldre delen av befolkningen36.

2.1.3

Organisering av helse og omsorg i Wales

Helsesystemet i Wales er bygget opp av syv helseråd og tre nasjonale NHS-stiftelser. Hvert helseråd
er ansvarlig for å levere NHS-helsetjenestene innenfor et geografisk område, samtidig som de skal
representere og ivareta interessen til befolkningen. De tre NHS-stiftelsene ivaretar tre områder av
den walisiske helsetjenesten, herunder ambulansetjenesten, krefttjenesten og generell folkehelse37.
De syv lokale helserådene blir understøttet av 22 unitary authorities, med ansvar for de lokale
omsorgstjenestene. Regjeringen i Wales setter den brede politiske dagsordenen for unitary
authorities. Dette innebærer å tilby en rekke tjenester til innbyggerne, herunder blant annet omsorg
til eldre mennesker og funksjonshemmede. Hvert unitary authority har ansvar for de kommunale
tjenestene som leveres i deres område. Grunnet landets størrelse og fraværet av et organisatorisk
nivå mellom det lokale og det nasjonale, kan politisk involvering i lokal beslutninger tidvis være
betydelig38.
I tillegg til unitary authorities er Wales organisert i community eller town councils. I dag er det over
730 community og town councils i Wales, som jobber for å dekke et mindre område og tilby tjenester

36

The Scottish Government (2012): Integration of Adult Health and Social Care in Scotland. Consultation on Proposals.
Patient.co.uk. Monitoring the NHS. (2014).
38
Longley, M., Riley, N., Davies, P. Hernández-Quevedo, C. (2012). United Kingdom (Wales), Health system review.
37

33

på et lavere lokalt nivå39.
2.2

Velferdsteknologi i Storbritannia

2.2.1

Den britiske begrepsdefinisjonen av velferdsteknologi

I Storbritannia er begrepet velferdsteknologi knyttet til begrepene telecare og telehealth.
Helsedirektoratets fagrapport om implementering av velferdsteknologi refererer til Department of
Health (2009) for å forklare begrepene40:
“Telecare: Services that uses a combination of alarms, sensors and other equipment to help people
live independently. This is done by monitoring activity changes over time and will raise a call for help
in emergency situations, such as fall, fire or a flood”.
“Telehealth: Services that uses equipment to monitor people’s health in their own home…
(monitoring) vital signs such as blood pressure, blood oxygen levels or weight”.
Telecare er dermed kombinasjonen av utstyr og tjenester for overvåkning, og benyttes primært i
hjemmet. Brukeren kan benytte seg av enten aktiv eller passiv telecare. Passiv telecare innebærer at
brukeren kan aktivere sin egen alarm ved behov for bistand. Aktiv telecare innebærer overvåkning av
adferdsmønster, der endringer utenfor det normale vil rapporteres. Denne overvåkningen er ment å
støtte mennesker og gjøre dem i stand til å fortsette å leve i sitt eget hjem.
Telehealth er utstyr som benyttes hjemme eller utenfor hjemmet for å måle viktige signaler som
normalt ville blitt målt av helsepersonell. Dette skal bidra til å redusere antall besøk hos legen. Det er
forventet at telehealth kan bidra til å redusere antall planlagte innleggelser på institusjon ved å
identifisere endringer i helsetilstand før eventuelle problemer blir alvorlige nok til å rettferdiggjøre
akuttinngrep. Dataene overføres automatisk til et alarmmottak og/eller helsepersonell. Signaler som
indikerer endringer utenfor brukerens normale parametere, blir deretter flagget for videre
oppfølging41.

2.2.2

Status for arbeidet med velferdsteknologi Storbritannia

Storbritannia jobber for å integrere telecare og telehealth i helse- og omsorgssektoren. Storbritannia
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har en godt utbygd infrastruktur for alarmtjenester levert av lokale myndigheter, sosialtjenesten eller
aktører fra frivillig og privat sektor. Telecare tilbys både til innbyggere i omsorgsboliger og i ordinære
husholdninger. De fleste lokale myndigheter tilbyr en eller annen form for telecare, enten de leverer
tjenesten direkte selv, eller via en ekstern leverandør. Pårørende fra brukerens familie er ofte
involvert i tjenesten. I enkelte områder tilbys mobile innsatsgrupper, i tillegg til de nominerte
omsorgspersonene fra brukerens side.
Whole System Demonstrator Programme, ble introdusert i 2008, et program startet opp av
Department of Health i England for å vise hva telehealth og telecare er i stand til. Dette skulle gi et
grunnlag for viktige investeringsbeslutninger. Det skulle også vise hvordan teknologien hjelper folk
med å leve et selvstendig liv, ta kontroll over egen tilværelse og være ansvarlig for egen helse og
omsorg.
Foreløpige funn viser at telecare og telehealth kan bidra til betydelig redusert dødelighet, redusere
behovet for innleggelser på sykehus, redusere antall liggedøgn samt redusere tidsbruk på
akuttmottak42.
I Fokuset er nå flyttet fra Whole System Demonstrator programme til Three Million Lives. Dette er en
kampanje igangsatt av Department of Health i England i 2011. Kampanjen etablerte en forpliktelse
fra myndighetene til å jobbe med industrien, NHS og omsorgssektoren for å bedre tilgangen til
telecare og telehealth. Kampanjen har som målsetting at telecare og telehealth skal forbedre livene
til tre millioner mennesker i løpet av en periode på fem år43. Tjenesteintegrering skal bidra til å
forbedre behandlingsforløpet. Dette skal føre til at ulike tjenester og sektorer samarbeider, mot økt
pasientfleksibilitet, mer hensiktsmessig omsorg.
I Skottland jobber The Scottish Centre for Telehealth and Telecare med helserådene om å
implementere telehealth. En gjennomgang av telehealth i Skottland utført av Audit Scotland, viser at
telehealth har et potensial til å bidra til å levere kliniske tjenester mer effektivt. Audit Scotland
studien identifiserte at telehealth er populært blant både pasienter, leger og pleiepersonell44.
All-Wales Telemedicine Development Programme er et utviklingsprogram med mål om å tilby og
teste en bærekraftig og generisk modell for kroniske tilstander. Modellen skal ivareta innbyggernes
lokale behov og fremme selvstendig liv i samfunnet, ved å inkludere bruk av telecare og telehealth45.
Velferdsteknologi blir mer og mer vanlig i Storbritannia. Dette kommer av politisk vilje og vesentlige
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finansieringsordninger i form av støtte til kampanjer, programmer og investeringsfond.
2.2.3

Telecare Services Association (TSA)

Telecare Services Association (TSA) er en offentlig, ikke-profittbasert medlemsorganisasjon for
leverandører av teknologibaserte omsorgs- og behandlingstjenester i Storbritannia. TSA har
utarbeidet et rammeverk som tjenesteleverandører av tjenester innen telecare og telehealth kan bli
akkreditert mot.
TSA har tre hovedprioriteringer:




Engasjere og involvere hovedinteressenter til telecare og telehealth i Storbritannia
Promotere industrien og sektoren
Stå i front for kompetanseheving i sektoren

TSA har en medlemsbase på omkring 360 organisasjoner som inkluderer alt fra lokale myndigheter,
sosialboliger, private tjeneste- og teknologileverandører og telekommunikasjons- og
infrastrukturleverandører. Av disse er 210 alarmmottak.
TSA representerer til sammen 1.7 millioner brukere. TSAs medlemmer er hovedsakelig fra
Storbritannia, men de har også medlemmer fra andre land. Av de 360 medlemmene, er ca. 140
organisasjoner akkrediterte medlemmer. De akkrediterte medlemmene fordeler seg forholdsvis likt
mellom kommuner og private/ideelle aktører.
TSA har utviklet Integrated Code of Practice (ICoP). Dette er den eneste integrerte anbefalingen for
telecare og telehealth i verden. ICoP er utarbeidet for å identifisere kvalitetsleverandører og sikre at
tjenestene som leveres innen telecare og telehealth er av høyest mulig kvalitet. Anbefalingene er
basert på en bred interessenthøring som inkluderte myndighetene i England og tilsvarende
administrasjoner i Skottland, Wales og Nord-Irland, Department of Health, samt TSAmedlemsorganisasjoner.
Anbefalingene i ICoP omfatter en rekke måleparametere tjenesteleverandørene må tilfredsstille for å
sikre et godt kvalitetsnivå overfor innbygger. Måleparameterne omfatter eksempelvis responstid,
håndtering av alarmer, tidsperspektiv for installering av løsninger og leveranse av mobile
responsløsninger. ICoP består av detaljerte beskrivelser av kvalitetskrav og anbefalt prosess for det
som skjer fra en innbygger mottar tilbud om telecare, til en responsenhet rykker ut når innbyggeren
utløser alarmen.
Akkrediteringen foregår ved at tjenesteleverandørene årlig blir inspisert av en uavhengig
akkrediteringsorganisasjon, United Kingdom Accreditation Services (UKAS). Akkrediteringen skal sikre
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at tjenestene som utføres er pålitelige og konsistente. Inspeksjonene gjennomføres vanligvis ved at
en representant fra UKAS besøker medlemsorganisasjonen og vurderer om systemer og prosesser er
i samsvar med retningslinjene og kravene som inngår i ICoP.
Første del av akkrediteringen foregår normalt over to dager, og resulterer i en rapport med
identifiserte forbedringsområder.
Figuren under viser utdrag av ICOP.
Figur 10 TSA integrated Telecare and Telehealth Code of Practice Matrix46

Britiske kommuner47 har delte meninger om TSAs betydning for arbeidet med telecare. Ledere fra
britisk kommunesektor mener TSAs metodeverk knyttet til akkrediteringen er bra i en oppstartsfase,
som en «oppskrift» på prosesser og prosedyrer. Enkelte tar til orde for at TSA heller burde vært et
statlig organ, slik at objektivitet ivaretas på en enda bedre måte. En privat aktør48, oppgir at de anser
TSA-akkrediteringen som viktig for å kunne være tilbyder i offentlige anbudskonkurranser.
TSA uttaler49 at de ønsker å videreutvikle ICoP til å bli mer orientert mot brukeren av tjenestene. TSA
oppgir at de ønsker å jobbe med å tilpasse rammeverket slik at det passer bedre for mindre
alarmmottak og små kommuner, da rammeverket anses som for omfattende for denne
brukergruppen. TSA ser også behov for en veiledning for gevinstrealisering for britiske kommuner.

46

TSA Integrated Telecare and Telehealth Code of Practice Matrix. Oslo: Telecare Services Association (2014).
Tameside Metropolitan Borough, Royal borough of Greenwich, Cardiff Council of Edinburgh Concil.
48
Medvivo, platinum-medlem av TSA
49
Trevor Single, Chief Executive TSA
47

37

TSA driver en betydelig aktivitet knyttet til kompetanseheving. TSA gir ut ulike «good practice
guides» med konkrete eksempler og tips om hvordan telecare-tjenestene kan forbedres.
TSA vil fremover jobbe med leverandørindustrien for å sørge for at produktene blir mer
konsumentvennlige. Velferdsteknologisk utstyr mottar mye kritikk for dårlig design, og TSA ser et
behov for at produktdesign forbedres og moderniseres. TSA ser i tillegg behov for tettere samarbeid
med leverandørmarkedet, for å sørge for at aktørene kan gå inn for mer helhetlige standarder på
tvers av sektoren og landegrenser.

2.2.4

Nasjonal rammeavtale for telecare

NHS Purchasing and Supply Agency har etablert en nasjonal rammeavtale for telecare. Avtalen
inkluderer innkjøp av utstyr, installasjon, vedlikehold, overvåkning, samt responstjenester. I tillegg til
dette har også hvert land i Storbritannia egne rammeavtaler for telecare.

2.3 Casebeskrivelser fra Storbritannia
I dette delkapitlet presenteres casestudier fra fem kommuner/regioner i Storbritannia. Casestudiene
baserer seg på besøk, intervjuer med ledere og ansatte samt innhenting av skriftlig dokumentasjon.

2.3.1

Cardiff Council50

Cardiff Council er styrende organ for Cardiff – en av 22 regioner i
Wales.
Cardiff er en sentral region i Wales i forhold til befolkning og
økonomi. Regionen har 350.000 innbyggere, og står for ca. 20 % av
BNP i Wales. Regionen er tett befolket, og har sterkt lokalt selvstyre.
Cardiff har 6.500 brukere av telecare.
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Om Cardiff Council
Land:
Wales
Antall innbyggere:
ca. 350.000
Andel innbyggere
over 65 år:
ca. 14 %

Lawson S. (2014): Cardiff, intervju gjennomført 20.08.14.
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Cardiff Council fordeler innbyggertjenester i 17 kategorier, hvor «Health og Social Care» er ett av
områdene. Cardiff jobber bevisst med integrerte tjenester og partnerskap med ulike aktører inn mot
den kommunale tjenesteproduksjonen, og strategien innen helse og omsorg fokuserer på dette.
I resten av kapitlet blir Cardiff Council omtalt som kommune.
Brukersegmenter
Cardiff har omkring 6.500 brukere av telecare. Dette er primært eldre brukere med behov for
trygghetsalarmer, sensorer og GPS-overvåkning. Brukerne er ofte eldre personer med demens, eldre
innbyggere som bor i kommunal bolig, og eldre som føler seg utrygge i sitt eget hjem fordi de er
redde for å falle. Kommunen håndterer også en del yngre brukere som har epilepsi og innbyggere
utstyrt med voldsalarm.
Alarmmottaket har historisk sett vokst ut som en tjeneste av kommunens aktiviteter knyttet til
kommunale boliger. Det er også her det største brukersegmentet ligger.
Cardiff er svært bevisste på å benytte uttrykk som uavhengighet og livskvalitet i promoteringen av
tjenestene som tilbys brukere.
Prosess for henvisning til telecare
Henvisning til telecare i Cardiff kommer fra sosialtjenesten (primært knyttet til kommunale boliger),
og fra potensielle brukeres familier. Henvisningen starter med en første vurdering over telefon.
Potensielle brukere fyller deretter ut et skjema som vurderes av en saksbehandler i kommunen.
Henvisningskjemaet sendes først til kommunens e-postkasse for telecare. Det gjennomføres deretter
en enkel behovskartlegging av hva brukeren trenger på telefon. Behovet noteres og det settes opp
tidspunkt for når utstyret skal monteres og installeres. Deretter klargjøres utstyret for montering og
installasjon.
Telecare-tjenester
Cardiff Council tilbyr telecare-tjenester på to nivåer:
1. Tjeneste som innebærer at pårørende eller andre som står brukeren nær mottar oppringing
fra alarmmottaket ved utløst alarm
2. Tjeneste som innebærer at alarmmottaket sender ut responsteam dersom nødvendig ved
utløst alarm
Alarmmottaket tilbyr også tjeneste knyttet til overvåkning av voldsalarmer. Disse rutes direkte til
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politiet.
Cardiff tilbyr følgende teknologier:






GPS
Just Checking-system for overvåkning av brukerens bevegelser i hjemmet
Trygghetsalarmer
Fallalarmer
Sensorer for dør, seng, med mer

I tillegg piloteres og testes en del annet utstyr.
Organisering av alarmmottak
Kommunen driver alarmmottaket med 24/7bemanning. Alarmmottaket i Cardiff har til
sammen 10 ansatte som håndterer samtaler
fra brukerne. Det er minimum to ansatte på
jobb til enhver tid. Morgenen og kveld/natt
er det fire ansatte på jobb, på dagskiftet er
det to. Ansatte jobber på roterende skift.
Når alarmen utløses, går kontakten med
brukeren først gjennom alarmmottaket, før
Bilde 1 Ansatte på alarmmottaket i Cardiff Council
pårørende eller responsteam involveres ved
behov. Responstjenesten har to tjenestebiler som benyttes når responsteamet oppsøker brukere
hjemme. Tjenestebilene er utstyrt med basisutstyr for å kunne håndtere fall og grunnleggende
førstehjelp.
Alarmsenteret samarbeider også med flere andre kommunale og ikke-kommunale aktører om
overvåkning og utrykning. Andre involverte aktører er ambulansetjenesten, politiet, brannvesenet,
postvesenet og frivillige. Brannvesenet overvåker 300 hjem tilknyttet røykvarsling.
På en normal dag besvares ca. 600 samtaler, og i snitt besvares omtrent 18.000 samtaler per måned.
Utrykningstjenesten utfører omtrent 300 hjemmebesøk per måned. 54 % av utrykningene i august
måned 2014 skyldtes brukere som hadde falt. 7 % av samtaler med alarmbrukere resulterte i at
ambulanse ble tilkalt.
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Figur 11 Gjennomsnittlig samtalevolum per ukedag ved alarmmottaket i Cardiff Council

Figuren under viser hvordan samtalevolumet ved alarmmottaket varierer i løpet av en dag. Fra april
til juni 2014 mottok alarmmottaket gjennomsnittlig 328 samtaler per dag. Den travleste tiden er
mellom kl. 8.00 og kl. 9.00 på morgenen. Samtalevolumet reduseres fra kl. 17.00 og starter ikke å øke
igjen før kl. 5.00 på morgenen påfølgende dag.
Figur 12 Antall henvendelser per time på en normal dag ved alarmmottaket i Cardiff Council

Samtalevolumet varierer i løpet av uken, og det største antallet alarmer mottas i ukedagene.
I stille perioder benytter de ansatte på alarmmottaket tiden til forefallende papirarbeid for
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alarmmottaket og kommunen for øvrig, samt besvarelse av e-poster fra brukere og pårørende. I
tillegg ringer de opp brukere som har bursdag den aktuelle dagen for å gratulere dem og samtidig
sjekke at persondetaljene stemmer.
Bemanning, kompetansekrav og opplæring
De ansatte ved alarmmottaket har ikke helsefaglig bakgrunn. Kriterier som vektlegges i
ansettelsesprosessen er eksempelvis
gode telefonmanerer og grunnleggende
kunnskaper om bruk av PC og annen
teknologi. Flere av de ansatte i
alarmmottaket har bakgrunn fra andre
stillinger i kommunen.
Avgangen er lav, og
medarbeidertilfredsheten er høy.
Nyansatte gjennomgår et to-ukers
treningsprogram som skal gjøre dem i
stand til å gjennomføre tjenestene på
en god måte. Det er et kontinuerlig
behov for opplæring, og alarmmottaket
benytter en elektronisk
opplæringsdatabase til dette formålet.

Bilde 2 Opplæringsdatabasen i telecare for ansatte i
Cardiff Council

Kontroll og måling
Cardiff er medlem av TSA, og gjennomfører
revidering av egen organisasjon i tråd med
retningslinjer fra TSA. Kommunen analyserer
statistikker vedrørende innkommende samtaler
basert på TSAs rammeverk daglig.
Eksempler på mål for nøkkelindikatorer i Cardiff
Council: (Målene er utledet av TSAs rammeverk)
1. Mål for responstid på alarmer:




Bilde 3 Skjerm som viser status for innkommende anrop 26. august 2014. Kommunen
måler hele tiden innkomne anrop mot TSA-krav

97,5 % av samtalene skal besvares innen 60 sekunder
98,5 % av samtalene skal besvares innen 120 sekunder
99,0 % av samtalene skal besvares innen 180 sekunder
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2. Mål for responstid på applikasjoner





Kritiske applikasjoner – installasjon innen 2 dager
Kritiske applikasjoner – installasjon innen 5 dager
Ikke-kritiske applikasjoner – installasjon innen 15 virkedager
Ikke-kritiske applikasjoner – installasjon innen 20 virkedager

3. Mål for responstid på feilretting





Kritiske alarmfeil – reparasjon innen 48 timer
Kritiske alarmfeil – reparasjon innen 96 timer
Ikke-kritiske alarmfeil – reparasjon innen 10 virkedager
Ikke-kritiske alarmfeil – reparasjon innen 15 virkedager

Brukertilfredshet måles gjennom egne tilbakemeldingsskjemaer, og alarmmottaket får gode
tilbakemeldinger vedrørende telecare-tjenestene fra brukere og pårørende.
IT-systemer og integrasjon
Alarmmottaket benytter programvare for håndtering av samtaler. Det eksisterer ingen integrasjon
mellom alarmmottak og helse- og omsorgssystemene i Cardiff.
Cardiff Council benytter telenettet for kommunikasjon. Cardiff opplever ikke mange store
utfordringer knyttet til infrastruktur, men det har i enkelte tilfeller oppstått uregelmessigheter i
forbindelse med tordenvær. For å redusere sårbarheten utføres det back-up av data hver kveld, og
ved nedetid på grunn av at strømproblemer rutes telefonene over til et annet senter.
Personvern og informasjonssikkerhet
Cardiff Council har opprettet et eget informasjonssikkerhetsforum som utvikler retningslinjer for
behandling av personvern og datasikkerhet i kommunen. Forumet rapporterer til Cardiff Council og
myndighetene i Wales. Cardiff har utarbeidet et eget direktiv som beskriver retningslinjer knyttet til
datasikkerhet og prosedyrer for datahåndtering. Cardiff følger som andre land i Storbritannia «the
Data Protection Act» og forholder seg til retningslinjer som er skissert her.
Ambulansepersonell og annet helsepersonell som har behov for tilgang for å sikre en trygg tjeneste
gis tilgang til pasientinformasjon.
Betaling og finansiering
Alarmmottaket krever en brukeravgift fra brukerne av tjenestene:
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£1,97 per uke for mottak av alarm og videreformidling til pårørende eller ambulanse
£3,65 per uke for mottak av alarm og utrykning av alarmmottakets personell eller ambulanse

Mange brukere får rabattert pris som følge av pensjon o.l. Alle brukere må likevel betale en liten
andel av brukeravgiften.
For 2014/2015 er budsjettet inkl. totalkostnader knyttet til drift av alarmmottaket på £1.063.360. De
største kostnadspostene er lønnskostnader tilsvarende £916.880, samt kostnader til leverandører og
utstyr tilsvarende £97.690.
De totale inntektene er for 2014/2015 budsjettert til £1.191.510. Brukeravgiften er blant de største
inntektskildene for alarmmottaket, og er budsjettert til £265.000 for 2014/2015.
Cardiff fikk støtte fra Welsh Government Intermediate Care Fund til å dekke kostnader tilknyttet
telecare.
Gevinstrealisering
Cardiff presiserer at alternativkostnaden til telecare i alle tilfeller er svært høy sammenlignet med
kostnadene ved å drive alarmmottaket, og at samfunnet som helhet drar nytte av dette.
Cardiff har i noen grad kartlagt besparelser relatert til telecare, eksempelvis gjennom beregning av
alternativkostnader/unngåtte kostnader ved bruk av telecare. Kommunen har en detaljert
nedbrytbar oversikt over kostnader relatert til helse- og omsorgstjenestene, og planlegger å innføre
en gevinstrealiseringsmodell som kommuniserer unngåtte kostnader enda tydeligere enn i dag.
Omsorgssjefen i Cardiff understreker at det har vært en forutsetning for arbeidet med
gevinstrealisering at kostnadene for kommunens «omsorgspakker» er definerte, slik at det er
etablert et tydelig nullpunkt for måling.
Kommunen oppgir at de er i startfasen med detaljert oppfølging av gevinstrealisering. De opplever
det som krevende, men nødvendig.
Planer for fremtiden
Cardiff er i ferd med å omorganisere alarmmottaket, og fokus fremover er på å få den nye
organiseringen integrert i daglig drift. Telecare-tjenesten i Cardiff er fokusert på å forbedre linken
mellom alarmmottaket og den øvrige helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Kommunen legger
vekt på å jobbe med enda bedre integrasjon mellom alarmmottaket og eksterne samarbeidspartnere
som politi, postvesen og frivillige organisasjoner.
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Suksesskriterier
Omsorgssjefen i Cardiff oppgir arbeid med politikere som sentralt for å sikre finansiering for telecaretjenesten. Kommunen møtte først skepsis fra politikere da de intensiverte arbeidet med telecare.
Alarmmottaket identifiserte at en sentral politiker i kommunen hadde en forelder som benyttet
telecare, inviterte politikeren inn for å se hvordan alarmmottaket arbeidet. Denne politikeren ble
etter hvert en forkjemper for telecare.
Omsorgssjefen oppgir videre at det er svært viktig å ha kontroll på hva som er alternativkostnaden
for telecare. Hun mener det er avgjørende å kommunisere hva alarmmottaket forhindrer av
fremtidige omsorgskostnader.

2.3.2

Royal Borough of Greenwich51

Royal Borough of Greenwich er en av 32 administrative distrikter
i Stor-London.
Royal Borough of Greenwich har 260.000 innbyggere. 50 % av
befolkningen har ikke-vestlig opprinnelse. Distriktet er et av de
30 mest fattige distriktene i Storbritannia.
Royal Borough of Greenwich er erklært av regjeringen som
foregangskommune/distrikt i utvikling av integrerte helse- og
omsorgstjenester. Greenwichs innsats på dette området ble
tildelt en nasjonal innovasjonspris i 2014.

Om Royal Borough of
Greenwich
Land:
England
Antall innbyggere:
ca. 260.000
Andel innbyggere
over 65 år:
ca. 10,3 %

Greenwichs tilnærming er at tjenestebrukere i en økende grad skal bli tatt vare på i lokalmiljøet i
stedet for på pleiehjem eller andre former for institusjoner. Et økende antall innbyggere mottar
omsorgtjenester i eget hjem, og Greenwich har 5.000 brukere av telecare. Tilnærmingen bygger
videre på at tjenester blir integrert på tvers av enheter i kommunen, og mellom kommune og stat.
Tjenestene ytes i tett samarbeid med lokale frivillige organisasjoner og private aktører.
I resten av kapitlet blir Royal Borough of Greenwich omtalt som kommune.

51

Allan J. (2014): Royal Greenwich Telecare, intervju gjennomført 29.08.14.
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Brukersegmenter
Telecare-tjenester tilbys til alle innbyggere i Royal Borough of Greenwich, og i september 2014 er ca.
5.000 innbyggere tilkoblet kommunens alarmmottak. Av disse brukerne er 3.750 hjemmeboende, og
1.250 er boende i kommunale boliger for innbyggere med pleie- og omsorgsbehov (britisk uttrykk:
«Sheltered houses»). Det har vært en nedgang i antall brukere av telecare de siste årene, men dette
tok seg opp igjen i 2014.
14.000 av innbyggerne i Greenwich er over 75 år (6,5 %). Kommunen arbeider målbevisst for å få
innbyggere som trenger assistanse som følge av kronisk sykdom og lignende i denne aldersgruppen
til å ta i bruk telecare.
Prosess for henvisning til telecare
Fra april til september 2014 har Greenwich mottatt 488 nye henvisninger til telecare. Kommunen
forventer minimum 1.500 henvendelser årlig fremover. Siden 2012 har det vært en økning i antall
henvisninger på 33 %.
71 % av henvisningene til telecare skjer som følge av anbefaling fra helsepersonell, mens 10 % av
brukerne tar selv kontakt med kommunen fordi de ønsker å benytte seg av tjenesten.
Brukerens behov vurderes av et tverrfaglig team, og det er dette som avgjør hvilket utstyr som
installeres hos bruker. Innbyggerne kan også titte i en nettkatalog som beskriver hvilket utstyr som er
tilgjengelig.
Greenwich oppgir at årsakene til økningen i andel henvisninger fra helsepersonell skyldes:
1. Betydelig innsats nedlagt i bevisstgjøring av kommunens tverrfaglige helse- og omsorgsteam
vedrørende telecare. Henvisninger til telecare anses nå å være en naturlig, integrert del av
omsorgsteamenes arbeid
2. Opprettelse av et elektronisk skjema med tilhørende online katalog med utstyr for
henvisninger. Dette gjør terskelen lavere for helsepersonell å foreta henvisninger
Kommunens henvisninger til telecare blir alltid knyttet til en forventet gevinst for innbyggeren og
kommunen. Under følger statistikk vedrørende henvendelsene i Greenwich:




63 % av henvisningene er forventet å redusere skader som følge av fall
73 % av henvisningene er forventet å øke innbyggerens evne til å klare seg selv hjemme
22 % av henvisningene er forventet å forhindre/utsette overflytting til pleiehjem/pleie- og
omsorgsbolig
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37,5 % av henvendelsene er forventet å forhindre en økning i innbyggerens forbruk av
kommunale helse- og omsorgstjenester
52 % av henvendelsene er forventet å unngå/avverge sykehusinnleggelser/blokkering av
sengeplass på sykehus
19 % av henvendelsene har et element av demensomsorg i seg

Kommunen jobber kontinuerlig med helse- og omsorgspersonell for å øke antallet henvendelser.
Kommunen oppgir at de beveger seg fra bruk av ordet «telecare» over til bruk av ordet «Assistive
technology».
Telecare-tjenester
Greenwich tilbyr telecare-tjenester til brukere med kognitiv og fysisk svikt slik at disse er i stand til å
klare seg på egen hånd. Greenwich tilbyr ikke telehealth-tjenester, men kommunen har vært
involvert i pilotprosjekter i tilknytning til telehealth.
I Greenwich tilbys brukere av telecare to tjenestetyper:



Kun overvåkning av innbygger uten responstjeneste. Her mottar alarmmottaket
alarmsignalet og varsler en pårørende som undersøker saken nærmere hos bruker
Full responstjeneste med utrykning fra alarmmottaket med et tverrfaglig omsorgsteam
involvert

Greenwich tilbyr følgende teknologi:








Sensorer for røyk og oversvømmelse (500 sensorer i drift i dag)
Trygghetsalarmer
Fallsensorer (150 sensorer i drift i dag)
Dørsensorer (100 sensorer i drift i dag)
GPS (15 sensorer i drift i dag)
Medisindispensere
Just Checking, system for overvåkning av brukerens bevegelser i hjemmet

Telecarebrukere i Greenwich har mer enn én sensor tilknyttet alarmmottaket, men brukerne
benytter i hovedsak trygghetsalarmer. Målet er at minst halvparten av brukerne av telecare har mer
enn én sensor tilknyttet alarmmottaket.
Organisering av alarmmottak
Kommunen driver alarmmottaket. Det er til enhver tid tre ansatte på vakt for å besvare og
respondere på alarmer. All kontakt med innbyggerne går først gjennom
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alarmmottaksmedarbeiderne, deretter rutes henvendelsene videre til et tverrfaglig team for helseog omsorgstjenester. Det tverrfaglige teamet består av fysioterapeuter, ergoterapeuter, og helse- og
omsorgsarbeidere, ambulansetjenesten og frivillige. Fastleger er også involvert i telecare-arbeidet.
Kommunen opplever at dette fungerer godt mot brukere med komplekse behov.
Telecare i Greenwich bemannes av 17 årsverk totalt.




2,5 årsverk går med til installering av utstyr og kontroll av eksisterende installasjoner
1 årsverk håndterer henvisninger og andre administrative oppgaver
1 årsverk arbeider med finansieringen (inntekter og kostnader)

Greenwich mottar ca. 300 aktiverte alarmer per dag. Daglig gjennomføres 12 besøk til innbyggere
som følge av aktivert alarm, primært som følge av fall.
Bemanning, kompetansekrav og opplæring
Alarmmottaket og responsteamet bemannes primært av ansatte uten helsefaglig bakgrunn. Det er et
ufravikelig krav at ansatte ikke har et kriminelt rulleblad. Greenwich oppgir at det er positivt med
helse- og omsorgsfaglig bakgrunn, men at det ikke foreligger avlønning på kontaktsenteret som
tiltrekker seg formell helsefaglig kompetanse. De føler heller ikke at dette er nødvendig, fordi
helsefaglig bakgrunn i liten grad påvirker kvaliteten på selve alarmmottakstjenestene.
Greenwich verdsetter imidlertid at ansatte har kompetanse til å løse praktiske og tekniske problemer
i tillegg til å kunne håndtere oppgaver knyttet til henvisning og administrasjon. Greenwich oppgir at
det er et krav at involverte i henvisningsprosessen føler seg komfortable med å vurdere og håndtere
telecare-utstyr.
Greenwich sertifiserer medarbeidere i CIH Certificate in Telecare52.
Sykepleiere i Greenwich har ytt motstand i prosessen ettersom de anser telecare for å være en byrde
heller enn til hjelp for brukerne. Det oppgis at ergoterapeuter og andre helse- og
omsorgsmedarbeidere i mye større grad har vært positive til telecare.

52

CIH Certificate in Telecare Services (QCF), The Chartered Institute of Housing.
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Bilde 5 Ansatte på alarmmottaket i Royal
Borough og Greenwich

Bilde 5 Teknisk rom for alarmmottaket i
Royal Borough of Greenwich

Samarbeid med eksterne partnere
Greenwich utfører tjenestene knyttet til kontaktsenter, respons og installasjon internt i kommunen.
Det eksisterer ingen SLA (Service Level Agreement - tjenestenivåavtale) mellom telecare-tjenesten og
kommunen.
Avtalene med leverandører av kontaktsenter-programvare og -utstyr er regulert med SLA.
Kontroll og måling
Kommunen benytter TSA- standarder som styrende for måleindikatorer på alarmmottakets ytelse.
Eksempel på viktige måleindikatorer:





90 % av henvisninger skal være ferdig behandlet innen 48 timer
90 % av kritiske installasjoner skal være utført innen 48 timer
90 % av ikke-kritiske installasjoner skal være utført innen 15 virkedager
97,5 % av samtalene skal være besvart innen ett minutt

Greenwich måler også kundetilfredshet samt i hvilken grad innbyggere er klar over/har hørt om
tjenestene knyttet til telecare.
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IT-systemer og integrasjon
Det eksisterer ingen integrasjon mellom alarmmottak og fagsystemer i Greenwich. Det foreligger
planer om integrasjon både mellom alarmmottak og fagsystemer, og alarmmottak og databaser med
pasient- og innbyggerinformasjon. Greenwich planlegger introduksjon av «single view of citizen» slik
at omsorgspersonell får overblikk over henvendelser og tjenester innbyggeren mottar fra kommunen
på ett sted.
Greenwich opplever utfordringer knyttet til interoperabilitet mellom sensorer og baseenheter. De
oppgir at det meste av utstyret kommuniserer godt med alarmmottakets programvare.
Personvern og informasjonssikkerhet
Greenwich opplever ikke utfordringer knyttet til datasikkerhet og personvern i form av bekymring
blant brukerne. Brukerne gir sitt samtykke til å dele relevant informasjon med alarmmottaket for å
sikre best mulig utfall i en krisesituasjon.
Betaling og finansiering
Egenandelssatsene er fordelt etter tjenestenivåkategoriene:



£3,50 per uke for overvåkningstjenesten som ikke inkluderer respons
£5,50 per uke for responstjenesten

De seks første ukene betraktes som en prøveperiode og er gratis. Flere brukere betaler ikke for
tjenesten, eller betaler bare delvis som følge av lav betalingsevne. Kommunen har økt prisen for bruk
av telecare, og de har mistet brukere på grunn av dette.
De største kostnadsdriverne for telecare i Greenwich er:



Ansatte – estimert kostnad £900.000 årlig
Utstyr – estimert kostnad £130.000 årlig

Utstyr kjøpes med 5 års garanti, og Greenwich benytter ikke myndighetenes innkjøpstjeneste, men er
del av London Consortium for innkjøp og oppnår fordelaktige rater fra dette samarbeidet.
Kommunens inntekter tilknyttet telecare beløper seg til £450.000.
Kritisk brukermasse
5.000 brukere fører til at kommunen når break even til en pris på £5,00 i uken for enkel
overvåkningstjeneste, og £8,00-10,00 for utredningstjeneste. Mange brukere betaler ikke for
50

tjenestene. Det ideelle anses å være en kombinasjon av en inntektsbasert og en selvfinansierende
modell.
Krav til tjenestenivå, markedsføringskostnader og innkjøp av utstyr gjør at stordriftsfordeler anses
som nødvendige å oppnå.
Gevinstrealisering
Gevinstanalysen for telecare i Greenwich tilsier imidlertid at tjenesten bør tilbys gratis til alle
potensielle brukere, fordi kommunen på lang sikt sparer penger ved bruk av telecare.
Greenwich forventer at telecare skal resultere i redusert antall akutte sykehusinnleggelser, redusert
antall varige sykehjemsopphold, redusert antall innbyggere som går direkte fra sykehusinnleggelse til
langvarig pleie, redusert antall liggedøgn på sykehus og, redusert behov for kommunale
velferdspakker.
Greenwich har utviklet et dashboard for gevinstrealisering fra telecare.
Planer for fremtiden
Greenwich vil i årene fremover fokusere mer på voksne med komplekse behov, som vurderes å ha
høy risiko for svak helse og sykehusinnleggelse. Greenwich velger fokusområde for telecare ut fra
nøye kostnadsovervåkning av omsorgstjenestene i kommunen.
Greenwich ønsker å tilby tjenester til andre distrikter. Eksempelvis står distriktet Bromley Borough på
listen over mulige kandidater. Målet er å senke de faste kostnadene knyttet til telecare ved å fordele
de på flere.
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2.3.3

Edinburgh Council53

Om Edinburgh Council:

Edinburgh er hovedstaden i Skottland og landets mest folkerike
by, med nær 500.000 innbyggere.

Land:
Skottland

Telecare er organisert under Social Care and Health i Edinburgh
Council. Edinburgh Council har etablert en strategisk plan for
den eldre delen av befolkningen. I denne planen er det tydelige
mål om at eldre innbyggere skal bo hjemme så lenge som mulig.

Antall innbyggere:
ca. 490.000
Antall innbyggere
over 75 år:
ca. 20 %

De demografiske trendene i Skottland tilsier at befolkningen
skal øke fra 5,3 millioner til 5,8 millioner de neste 20 årene. I
2011 viste folketellingen at antallet innbyggere over 65 år for
første gang var høyere enn antallet innbyggere under 15 år. Det forventes samtidig at antallet
innbyggere over 75 år vil øke med 60 % de neste 20 år.
Trender innen helse og omsorg tilsier en dobling i antallet demente innen 2035, og at andelen
innbyggere med kroniske sykdommer vil øke betraktelig de neste år. Det er et økt fokus på sunnhet
og helse i Skottland, men gapet mellom sosioøkonomiske grupper øker.
I resten av kapitlet blir Edinburgh omtalt som kommune.
Brukersegmenter
Edinburgh startet med telecare for 20 år siden, og har i dag 8.500 brukere av telecare-tjenester.
Grafen under viser fordeling av telecare-brukere per aldersgruppe.
Figur 13 Fordeling av telecare-brukere per aldersgruppe
63%
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Laing H. (2014): Edinburgh, intervju gjennomført 01.09.14.
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Edinburgh kategoriserer brukersegmentene innen telecare på følgende måte:














Innbyggere med demens
Innbyggere som bor sammen med, og er avhengige av bistand fra pårørende
Pårørende med behov for bistand til å ta vare på familiemedlemmer
Innbyggere med utviklingshemming
Innbyggere som bor med barn i risikogruppen
Innbyggere som er sårbare når de bor alene grunnet voldelige relasjoner
Innbyggere som er isolerte grunnet fysiske begrensninger
Innbyggere som er bekymret for, eller har risiko for å falle
Innbyggere under 16 år med lærevansker
Innbyggere med hjerneskade
Innbyggere med epilepsi
Innbyggere med psykiske problemer
Innbyggere med voldsalarm

En stor andel av telecare-brukerne i Edinburgh har demens. I september 2014 ble det installert 113
nye telecare-pakker. 24 % av disse installasjonene var for brukere med demens. 34 % av brukerne er
kvinner og 66 % er menn.
Prosess for henvisning til telecare
Både potensielle brukere og deres pårørende kan kontakte alarmmottaket for henvisning til telecare.
Henvisningsprosessen skjer normalt ved at helsepersonell, potensielle brukere eller pårørende
sender inn et søknadsskjema til kommunen. Skjemaet vurderes av en egen avdeling i kommunen
bestående av 5 ansatte.
En sosialarbeider, fysioterapeut eller kommunal omsorgsassistent utfører behovskartleggingsmøte
hjemme hos innbyggeren.
Ved brukers samtykke blir fastlege kontaktet for å få et bedre bilde av behov. Etter møtet vil
kommunen skreddersy tjenestetilbudet, og deretter gjennomgå dette med brukeren.
Kriteriene som vurderes når det søkes om telecare-tjenester er:





Personlig sikkerhet
Personlig pleie og husholdningsoppgaver
Familie og sosialt ansvar
Omsorgsbehov
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Risiko blir i tillegg vurdert.
Søkere med kritiske behov vil få tilbud om telecare innen få dager. Søkere med betydelige behov vil
få tilbud om tjenester innen tre måneder. Potensielle brukere med moderate behov vurderes innen
12 måneder, og søkere med lave behov vil ikke få tilbud om assistanse.
Telecare-tjenester
Brukerne av telecare kan velge mellom ulike tjenestepakker:



Standardalarmer
Utvidede telecare-pakker som inkluderer ulike sensorer og alarmer

Brukerne av telecare kan velge om de ønsker at venner eller familie skal være den foretrukne
respondenten, men de aller fleste ønsker at samtalene rutes til kommunens responsteam.
Edinburgh tilbyr følgende telecare-teknologi til innbyggerne:









Trygghetsalarmer
Sensorer for røyk og oversvømmelse
Dra-snorer
Bevegelsessensorer
Gass-sensorer
Temperatur-sensorer
Brann/røyk-sensorer
Just Checking -system for overvåkning av brukerens bevegelser i hjemmet

Edinburgh er svært restriktive i valg av teknologi, og har som kriterium at ingen teknologi skal virke
ekskluderende på andre leverandørers løsninger. Edinburgh Council benytter kun leverandører som
er tilknyttet de overordnede skotske rammeavtalene for telecare.
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Reponstjenesten er i besittelse av to utstyrte biler som benyttes ved hjemmebesøk. Bilene er utstyrt
med oppblåsbar stol til hjelp ved fall, «slider» til bruk for å flytte noen i sittende tilstand, samt
førstehjelpsutstyr.

Bilde 6 Edinburgh Councils alarmmottaks-utstyrte biler, oppblåsbar stol for innbyggere som har falt
og en såkalt «slide».

Organisering av alarmmottak
Kommunen utfører tjenestene knyttet til alarmmottakets kontaktsenter, respons og installasjon.
Telecare-tjenesten er bemannet av et team som tar imot og håndterer samtaler fra innbyggerne
24/7, og disse sitter fysisk sammen med et responsteam som rykker ut på hjemmebesøk. De ansatte
reiser alltid i team på to når de drar ut i til brukeren.
Edinburgh mottar årlig ca. 240.000 oppringninger til alarmmottaket. Ca. 8.000 av samtalene
resulterer i faktiske utrykninger (i snitt 22 per dag), og 2/3 av utrykningene er til brukere over 75 år.
Mesteparten av utrykningene er knyttet til fall (2/3). I 2013 resulterte 3 % av utrykningene i
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sykehusinnleggelse. Den travleste tiden i døgnet er mellom kl. 11.00 og kl. 12.00 på formiddagen.
Alarmmottaket ringer ambulansen umiddelbart dersom brukeren føler seg svært dårlig.
Noen familiemedlemmer ønsker å bli kontaktet dersom pårørende har falt eller føler seg uvel. Flere
pårørende foretrekker å bli kontaktet etter at responstjenesten har gitt bistand til brukeren, mens
andre pårørende ønsker beskjed umiddelbart etter at en hendelse har inntruffet.
I alt er det 60 ansatte tilknyttet alarmmottaket, inkludert ansatte på sentralbordet, responstjenesten
samt administrativt personell.

Bilde 7 Opplæringsfasiliteter for telecare i Edinburgh Council
Bemanning, kompetansekrav og opplæring
Telecare-tjenesten i Edinburgh bemannes av arbeidere med helsefaglig bakgrunn, sosialarbeidere,
ufaglærte og frivillige. Helsefaglige arbeidere benyttes i arbeidet med henvisning til telecare.
Edinburgh vurderer det som uhensiktsmessig å benytte helsefaglig bemanning i alarmmottaket. I
Skottland er det etablert en felles forståelse for at at helsefagarbeidere må brukes der det er
nødvendig i telecare-prosessen, og at ufaglærte skal kunne benyttes til flest mulig oppgaver.
Edinburgh gjennomfører et omfattende opplæringsprogram for ansatte tilknyttet telecaretjenestene. Dette innbefatter hjemmetjenesten, sosialarbeidere og ansatte ved alarmmottaket.
Kommunen disponerer et demo-hus hvor all teknologien som tilbys brukerne er installert, og
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benyttes i opplæringsøyemed for ansatte i kommunen.
Det gjennomføres opplæring for 600 personer årlig. Dette inkluderer ansatte ved alarmmottaket og
berørte helsearbeidere i hjemmetjenesten. Opplæringen inkluderer demonstrasjon av utstyr i
naturlige omgivelser. Edinburgh Council fremhever at det har vært viktig med en praktisk tilnærming
til telecare-opplæringen, slik at eksempelvis hjemmetjenesten skal føle seg trygge på håndtering av
utstyr og får vite mest mulig om hvordan dette kan hjelpe innbyggerne.
Ansatte tilknyttet hjemmetjenesten gjennomfører grundig opplæring hver gang nye tjenester
inkluderes i tjenesteporteføljen. Det tilbys skreddersydd opplæring til ergoterapeuter, sykepleiere og
annet helsepersonell, i tillegg til grupper av pårørende.
Kontroll og måling
Edinburgh måler driftstjenestene på daglig basis i form av responstid på innkommende samtaler og
responstid på utrykning hjem til brukerne. I 2012 ble 19.777 samtaler besvart på alarmmottaket, og
95,2 % av samtalene ble besvart innen 60 sekunder. I 2012 ble det gjennomført 725 besøk i
forbindelse med nødstilfeller, 88,0 % innen 45 minutter.
Edinburgh er blitt akkreditert av TSA, og ble senest i 2013 akkreditert for:





Installasjon, reparasjon og vedlikehold
Responstjenesten
Henvisninger
Tilpasning av tjenester

Edinburgh benytter standard måltall fra TSA for telecare:










Innen 45 minutter skal 90 % ha fått respons
Innen 69 minutter skal 90 % ha fått respons
Innen 2 dager skal 90 % av brukerne med umiddelbart behov for utstyr få det installert
Innen 5 dager skal 100 % av brukerne med umiddelbart behov for utstyr få det installert
Innen 15 dager skal 90 % av brukerne med ikke-umiddelbart behov for utstyr få det installert
Innen 20 dager skal 100 % av brukerne med ikke-umiddelbart behov for utstyr få det
installert
Innen 96 timer skal 100 % av kritiske reparasjoner utføres
Innen 10 arbeidsdager skal 90 % av ikke-kritiske reparasjoner utføres
Innen 15 arbeidsdager skal 100 % av ikke-kritiske reparasjoner utføres

Det gjennomføres regelmessige brukertilfredshetsundersøkelser. Resultatene fra 2012-2013 viser at
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brukerne er svært fornøyde med kvaliteten på tjenestene (99 %), at responstid ligger mellom 93 % og
98 %.
Alarmmottaket i Edinburgh Council benytter all måltallsinformasjon til kontinuerlig forbedring.
IT-systemer og integrasjon
Alarmmottaket er i ferd med å oppdatere den tekniske infrastrukturen. Johntech er hovedleverandør
av teknisk utstyr, og alarmmottaket benytter SDN 30-linje. Telefonlinjen er ikke avhengig av
strømtilgang.
Personvern og informasjonssikkerhet
Alarmmottaket i Edinburgh opplever ikke store utfordringer knyttet til datasikkerhet og personvern i
form av bekymring blant brukerne av tjenestene eller deres pårørende.
Kommunen har utarbeidet en «Code of Conduct» vedrørende bruken av digital kommunikasjon, som
vedrører alle ansatte. Formålet er å informere og rettlede ansatte i informasjonssikkerhet.
Betaling og finansiering
Telecare-tilbudet i Edinburgh blir finansiert gjennom:





Lokale myndigheter
Nasjonale myndigheter (Skottland)
Endringsfond
Integrasjonspartnerskap

Egenandelssatsene for brukere:



£5,80 ukentlig for standard alarm
£8,40 ukentlig for utvidet pakke med telecare

Årlig kostnad for tjenesten er ca. 1,5 millioner britiske pund. De største inntektene kommer primært
fra lokale myndigheter, i tillegg til noe tilskudd fra skotske myndigheter og NHS.
Kritisk brukermasse
Kommunen anslår at antall brukere av telecare kan økes fra 8.500 til 10.000 med dagens bemanning
på alarmmottaket.
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Gevinstrealisering
Kommunen har ikke jobbet systematisk med måling av gevinster knyttet til telecare hittil. Politikere
og den administrative ledelsen i kommunen har etterspurt kvantifisering av gevinster. Det jobbes
med å identifisere nullpunktet for kostnad på dagens tjenester, for senere å ha mulighet til å måle
unngåtte kostnader.
Planer for fremtiden
I tiden fremover vil Edinburgh utvikle en felles plattform hvor telecare og telehealth-tjenestene er
integrerte og fremstår sømløse. Dette er ledd i arbeidet med å se helse- og omsorgsarbeid i
sammenheng.
Kommunen vil implementere systemet «Just Checking» i økt grad etter svært gode testresultater.
Systemet gir en god oversikt over hvilke aktiviteter brukerne gjennomfører til ulike tidspunkter på
døgnet, og det gir et godt grunnlag for å skreddersy tjenestene for den enkelte innbygger.
Økt bruk av GPS og GSM-teknologi utenfor hjemmet i form av klokker, alarmer og telefoner er et
annet fokusområde. I tillegg vurderes bruk av selvbetjente teknologier som eksempelvis nettbrett.

2.3.4

Hampshire County Council og Medvivo Group54

Hampshire (Forkortelse Hants) County Council ligger i Sør-Øst
England. Administrasjonen ligger i byen Winchester.
Hampshire har 1,3 millioner innbyggere fordelt på 11 distrikter.
235.000 innbyggere er over 65 år (18 %).
Noen av helse- og omsorgstjenestene ytes av Hampshire Council,
mens andre tjenester ytes av distriktene i regionen.
Helse- og omsorgstjenestene i Hampshire Council er orientert
mot innbyggerens behov, og tjenestene ytes av åtte tverrfaglige
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Om Hampshire County
Council
Land:
England
Antall innbyggere:
ca. 1.300.000
Andel innbyggere
over 65 år:
ca. 18 %

Carefull S. (2014): Hampshire, intervju gjennomført 10.09.14.
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tjenesteteam i sektoren Adult Social Care & Health.
Hampshire Council jobber med telecare gjennom Argenti. Argenti er en konstellasjon av fem
selskaper som sammen leverer implementering av telecare-tjenestene i Hampshire Council.
Konstellasjonen består av PA Consulting Group (programledelse, opplæring av ansatte, kulturendring,
re-organisering, kommunikasjon og gevinstrealisering), Tunstall (teknologileverandør og opplæring),
Magna Careline (installasjon og reparasjoner av utstyr), Medvivo Group (alarmmottak), Telecare
Technology (leverandør av blant annet medisindispensere).
Konstellasjonen har inngått en kontrakt med Hampshire Council hvor aktørene får betalt per
fungerende installasjon av telecare. Kontrakten løper ut i 2018.
Videre vil dette kapitlet beskrive hvordan Hampshire Council jobber med telecare, og hvordan
Medvivos alarmmottak fungerer.
Medvivo Group
Medvivo Group ble opprettet i januar 2013, etter sammenslåingen av to erfarne selskaper innen
telehealth og telecare, Wiltshire Medical Services og Telehealth Solutions Limited. Medvivo er
opptatt av å levere kvalitet i tjenestene de tilbyr, med fokus på primærhelse og kompetanse på tvers
av et bredt spekter av pasienttjenester. I dag leverer Medvivo produkter og tjenester som skal hjelpe
brukere til å aktivere seg selv, og leve et godt og trygt liv i eget hjem så lenge som mulig. Medvivo
leverer tjenester på tvers av flere regioner og distrikter i England fra sine to kontorer i Watford og
Chippenham. Medvivo Groups alarmmottak ligger i Chippenham, ca. 112 km fra Winchester.
Brukersegmenter
11.000 innbyggere i Hampshire Council over 65 år mottar en eller annen form for helse- og
omsorgstjenester i sitt eget hjem. Hampshire estimerer at ca. 80 % av innbyggere over 65 år som
mottar helse- og omsorgstjenester i sitt eget hjem, også er potensielle brukere av telecare.
Hampshire Council har i første omgang valgt å prioritere implementering av telecare til denne
gruppen. Prioriteringen er begrunnet i at kommunen estimerer det økonomiske potensialet for
telecare å være størst i denne gruppen innbyggere. Hampshire har nylig startet med å vurdere
fremtidige gevinster og planlegge utrulling av telecare for innbyggere med nedsatt funksjonsevne og
læringsvansker.
Prosess for henvisning til telecare
Kommunen anser prosessen for henvisning til telecare som kritisk suksessfaktor for implementering
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og gevinstrealisering.
Hampshire Council mottar 40-50 henvisninger til telecare ukentlig. Henvisningen kommer primært
fra helse- og omsorgsmedarbeidere. Ansatte benytter et elektronisk skjema i henvisningsprosessen.
Argenti-prosjektet har ansvaret for mottak av henvisningene. Henvisningene koordineres til riktige
saksbehandlere i kommunen og videre til eksterne samarbeidspartnere når telecare skal installeres i
husholdningene. Alle henvisninger legges inn i en database. Alle partene i Argenti har tilgang til
databasen, og kommunen benytter databasen til å følge med på statistikk over hvilke faglige team
som utfører henvisningene.
Skjemaet forklarer tydelig hensikten med hvert område som skal kartlegges. Fra alarmmottakets
ståsted er det viktig at ulike risiki kartlegges grundig, slik at Medvivo Groups alarmmottak besitter
tydeligst mulig informasjon om innbyggeren, og tilstanden i innbyggerens bopel.
Henvisningsskjemaet er første steg i Hampshire Councils gevinstrealiseringsprosess. Ansatte fyller inn
områder de tror vil føre til unngåtte kostnader dersom telecare installeres hos innbyggeren. Hvert
område er knyttet til en forhåndskalkulert kostnad, slik at henvisningen viser en mulig besparelse for
kommunen dersom innbyggeren mottar telecare.
Prosess for henvisning er avbildet i prosessbeskrivelsen under. Hampshire Council har i tillegg en
omfattende operasjonsmanual for telecare. Manualen eies av kommunen, og alle involverte parter
må forholde seg til definerte styringsstrukturer, måleparametere og prosessbeskrivelser gjengitt i
manualen.
Figur 14 Prosess for henvisning til telecare i Hampshire Council
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Prosessbeskrivelsen over viser at kommunens telecare-prosess starter med en faktabasert analyse av
hvilke innbyggere som er potensielle mottakere av telecare. Henvisning til telecare utføres deretter
av helse- og omsorgsmedarbeidere. Disse vurderer innbyggerens individuelle behov, og tilpasser en
utstyrspakke som identifiserer gevinster (gevinstene identifiseres allerede i henvisningsskjemaet).
Telecare installeres og innbyggeren kobles opp. Utstyret blir testet og vedlikeholdt jevnlig.
Alarmmottaket er ansvarlig for mottak av eventuelle alarmer og koordinering av respons.
Innbyggerens tjenestepakke blir evaluert med jevne mellomrom, spesielt trigget av analyse fra
alarmmottaket. Dersom det viser seg at innbyggeren kontakter alarmmottaket svært ofte, vurderer
Hampshire Council på nytt om telecare egentlig er hensiktsmessig for brukeren.
Figuren under viser kommunens dashboard for oppfølging av henvisninger.
Figur 15 Dashboard for oppfølging av henvisninger i Hampshire Council

Organisering av alarmmottaket i Medvivo Group
Når innbyggeren utløser alarmen, er Medvivo Groups alarmmottak i Chippenham ansvarlig for å
ivareta innbyggeren i første ledd. Alarmmottaket er bemannet med fire operatører på dagtid, og to
operatører om natten.
Hampshire Council har valgt en modell hvor hver bruker av telecare er tilknyttet egne
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omsorgspersoner som førstelinjerespons. Dette kan være et familiemedlem, en nabo eller en lokal
helsearbeider. Hampshire Council har foreøpig valgt denne løsningen for å unngå overbelastning av
hjemmetjenesten.
Ved behov kontaktes Hampshire Councils private eller offentlige hjemmetjeneste, eller eventuelt
dersom innbyggeren føler seg uvel.
Det er påkrevd at brukere av telecare i Hampshire Council er tilknyttet minimum to
omsorgspersoner. Noen brukere opplever det som utfordrende å finne to omsorgspersoner, og får
da bistand av Medvivo. For å unngå uklarheter, er Medvivo tydelig på hva rollen innebærer, og
forsøker å sikre at omsorgspersonen er innforstått med dette. Omsorgspersonen står fritt til å legge
begrensninger på sin rolle, eksempelvis i hvilken tidsperiode av døgnet omsorgspersonen kan
kontaktes.
Gjennom Medvivos kontaktsenterprogramvare, har alarmoperatørene tilgang til informasjon om
brukerens helsetilstand, omsorgspersoner, og tidligere alarmering, med mer. Ved behov
videreformidles informasjon til brukerens omsorgspersoner.
Medvivo leverer i tillegg en utgående tjeneste til sine brukere, der de ringer opp og sjekker opp deres
helsetilstand, ber dem om å ta sine medisiner eller tilsvarende. Dette er med på å forebygge
brukerens behov for å trykke på alarmen, og reduserer antall innkomne alarmsamtaler.
Medvivo tilbyr et eget responsteam. Hampshire Council benytter foreløpig ikke denne tjenesten.
Medvivos responsteam er sammensatt av omsorgsarbeidere som rykker ut ved hendelser som ikke
krever medisinsk bistand – eksempelvis fall. Hensikten er at de skal bidra til å begrense unødvendig
bruk av ambulansetjenestene og hjemmetjenesten i de kommunene som abonnerer på denne
modellen. Responsteamet gjør hjemmetjenesten trygge på at noen vil rykke ut til bruker dersom de
er utilgjengelige, og bidrar til å forhindre unødvendig stress hos brukeren ved å unngå at
ambulansetjenesten møter opp. Totalt har Medvivo fire lokale responsteam spredd ut over
distriktene de betjener.
Organiseringen av respons i Hampshire Council er utfordrende for Medvivo, fordi det kan være
vanskelig å få tak i pårørende. Det har også vært episoder, eksempelvis på natten, hvor pårørende
ikke har vært innstilt på å rykke ut. Hampshire Council vurderer derfor om de skal starte med
responsteam-ordning.
Lederen av alarmmottaket analyserer daglig statistikk over innkomne alarmer. Det foretas
øyeblikkelig aksjon i form av dialog med hjemkommunen dersom brukere skiller seg ut med et høyt
antall trykk på alarmknappen. I slike tilfeller vurderes det om telecare er riktig støtte utfra brukerens
behov.
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Medvivos hovedtjenester omfatter ende-til-ende-alarmtjenester. Dette inkluderer installasjon av
alarmer, overvåkning, vedlikehold og brukerrespons. I tillegg leverer Medvivo en rekke ekstra
tjenester som skal hjelpe brukeren eller hjelpepersonell. Et eksempel på dette er
overvåkningssystemer for kommunalt helsepersonell som rykker ut alene.
Når Medvivo inngår nye kontrakter, gjennomfører de møter med helseteamet i kommunen.
Hensikten er å forklare tjenestekjeden, rolle- og ansvarsfordeling, med mer. Når tjenestene er satt i
drift, avholdes regelmessige møter mellom kommunen og Medvivo for å sikre at forventningene fra
begge parter møtes, og at eventuelle utfordringer kan håndteres.
Bemanning, kompetansekrav og opplæring til ansatte ved alarmmottaket i Medvivo Group
Medvivo oppgir at de medmenneskelige egenskapene og evnen til å håndtere stressede situasjoner
på telefon er de viktigste egenskapene for ansatte ved alarmmottaket. Medvivo stiller ingen faste
krav til at responsteamet har en helse- og omsorgsbakgrunn dersom de viser gode evner på intervju.
Ansatte ved alarmmottaket og i responsteamene mottar basisopplæring i førstehjelp og livredning.
Ledelsen ved alarmmottaket oppgir at det anses som en fordel for brukerne av tjenestene at
alarmmottaket sitter tett integrert med telehealth-teamet i Medvivo.
Kontroll og måling ved alarmmottaket i Medvivo Group
Medvivo er medlem av TSA, og har blitt akkreditert til deres høyeste nivå.
Hampshire Council måler blant annet hvor lang tid det tar fra alarmmottaket kontaktes til brukeren
får hjelp. I dag håndteres 90 % av sakene innen 45 minutter, og omtrent alle de øvrige 10 % innen 60
minutter.
Tabell 4 Utdrag av sentrale måleparametere for Medvivos alarmmottak
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Tabell 4 viser utdrag av andre sentrale måleparametere for Medvivos alarmmottak.
Måleparameterne er utviklet i samarbeid med Medvivos kunder. Medvivo oppgir at de foretar en
grundig gjennomgang av samtlige måleparametere ukentlig, og rapporterer både til kommunene,
NHS, ambulansetjenesten, med mer. I følge Medvivo er analyse av faktabasert informasjon en svært
sentral faktor for å kunne levere god kvalitet til en akseptabel kost. Kommunene benytter Medvivo
statistikk aktivt i planleggingen av helse- og omsorgsarbeid. Medivio legger spesielt vekt på å
analysere årsaker til anrop.
IT-systemer og integrasjon i Medvivo Group
Medvivo benytter i dag kontaktsenterprogramvare levert av Tunstall.
Alarmmottakets IT-systemer er ikke integrert med helse- og omsorgssystemene i kommunene.
Operatørene ved Medvivos alarmmottak har mulighet til å gå inn og lese pasientinformasjon i
kommunenes systemer. Selskapet er i gang med et arbeid knyttet til integrasjon av alarmmottak og
de kommunale fagsystemene i samarbeid med kommunene.
Kritisk brukermasse
Hver måned mottar Medvivo i Chippenham omkring 30.000 innkomne samtaler. Av disse fører
omkring 1.500 hendelser til behov for en eller annen respons.
Håndtering av selskapets brukere gjøres fra selskapets to alarmmottak i Watford og Chippenham. Av
selskapets totalt 33.000 brukere, er alarmmottaket i Chippenham ansvarlig for å håndtere 11.000 av
disse, og de resterende håndteres fra alarmmottaket i Watford. Alarmmottaket i Chippenham mottar
daglig omkring 1.400 anrop.
Medvivo oppgir kritisk brukermasse til å være 20.000.
Gevinstrealisering i Hampshire County Council
Hampshire Council jobber detaljert med gevinstrealiseringen både før, under og etter
implementering av telecare. Ansatte som er involvert i henvisningsprosessen, blir spurt om hva de
tror er mulige gevinster/unngåtte kostnader ved innføring av telecare. Helse- og
omsorgsmedarbeiderne mottar opplæring i dette når de introduseres for telecare, og
henvisningsskjemaet er pedagogisk oppbygd i forhold til denne vurderingen.
Når henvisningsskjemaet mottas, blir de indikerte gevinstene nøye gjennomgått av medarbeidere i
Hampshire Council, og estimerte gevinster blir lagt inn i en detaljert oversikt for oppfølging av
gevinster. Kommunen skiller mellom «direct savings», «known avoided costs» og «estimated highly
likely costs».
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Regnearket fremvist i figuren under viser utdrag fra Hampshire Councils gevinstanalyse.
Figur 16 Utdrag fra gevinstanalyse i Hampshire Council

Hampshire Council oppgir at det har vært avgjørende å kjenne til kostnadene på helse- og
omsorgstjenestene for å kunne gjøre en detaljert oppfølgingen av gevinster. Kommunen påpeker at
de ikke har nøyaktige tall på gevinstene, men at nåværende oversikt gir en god nok indikasjon og
beslutningsgrunnlag.
Kommunen forteller at de har brukt mye tid og ressurser på å følge opp gevinster, men at det har
vært verdifullt for å skape legitimitet for innføring av tjenestene. Kommunen har et internt apparat
med kontrollere som bistår hele helse- og omsorgsavdelingen med måltall og kostnadsanalyser.
Ansvaret for gevinstoppfølgingen ligger primært i dette teamet. Hampshire rapporterer gevinstene
fra telecare-programmet til britiske myndigheter.
Hampshire Council estimerer at de sparer ca. 1 million britiske pund årlig grunnet telecare. Dette
finansierer implementeringen av telecare i sin helhet. Den store gevinsten har gjort at Hampshire
Council ikke tar betalt fra brukerne av tjenesten.
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Planer for fremtiden
Kommunen har mål om å implementere telecare til 15.000 brukere innen utgangen av 2018.
Hampshire har nå økt fokus på pleietrengende med spesielle behov, siden dette er en gruppe
brukere som utgjør en stor andel av helse- og omsorgsbudsjettene i kommunen. Hampshire Council
jobber kontinuerlig med å integrere telecare som en naturlig del av tjenesten. Kommunen mener at
telecare og telehealth vil få stadig større overlapp i kommende år.
Suksesskriterier i følge Hampshire Council og Medvio
Hampshire County Council og Medvivo oppgir følgende suksesskriterier for vellykket telecareimplementering og gevinstrealisering:
Fokusér på brukeren: Henvisningsprosessen er viktig for å kartlegge brukerbehovene. Hampshire
Council og Medvivo understreker at det er viktig å samle inn så mye informasjon som mulig om
brukeren, for at kontaktsentertjenestene skal bistå best mulig. Analyse av telefonstatistikk er viktig
for å følge opp behov etter implementering, og sikre kontinuerlig forbedring.
Engasjér ansatte: Ansatte er «selgere» av telecare. Ansatte må være bekvemme med nytten telecare
gir, ellers ønsker de ikke å promotere telecare. Fokus på opplæring og informasjon har vært
avgjørende for Hampshire Council i denne sammenheng.
Se på ende-til-ende-prosessen: Telecare involverer mange parter, og prosessen er kompleks.
Helhetlig kontroll på ende-til-ende-prosessen er avgjørende for et vellykket resultat.
Ikke bli for opphengt i teknologien: Hampshire hadde tidligere foretatt innkjøp av et bredt utvalg
utstyr som ikke realiserte gevinster. Kommunen er nå fokusert på å realisere gevinster fra et smalere
utvalg av teknologi, som gir gevinster.
Ha fokus på kvalitet: En vellykket implementering som gir gevinster for innbyggeren og kommunen
krever kvalitetsfokus. Ensidig fokus på pris trenger ikke gi et godt sluttresultat.
Fokusér på gevinstrealisering: Gevinstrealisering legitimerer videreføring av telecare.
Se på telecare som kulturendring: Implementering av telecare krever kulturendring for brukere og
ansatte i kommunen. Både innbyggere og helse- og omsorgsmedarbeidere må akseptere telecare for
at gevinster skal bli realisert.
Ivareta linken mellom alarmmottaket og kommunen: God kommunikasjon, enighet om prosesser og
tydelige rolle- og ansvarsbeskrivelser er kritiske for smidige operasjoner og godt resultat.
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Hold ting enkle: Prosesser og kommunikasjon rundt telecare må være tydelige og enkle å forstå for
alle involverte parter.

2.3.5

Metropolitan Borough of Tameside55

Metropolitan Borough of Tameside er et administrativt distrikt i
Stor-Manchester i England. Distriktet har ca. 220.000
innbyggere. Administrasjonssenteret er Ashton-under-Lyne. Det
er ca. 29.000 innbyggere i Tameside over 65 år, noe som utgjør
13 % av befolkningen.
I resten av kapitlet omtales Metropolitan Borough of Tameside
som kommune.
Brukersegmenter

Om Metropolitan
Borough of Tameside
Land:
England
Antall innbyggere:
ca. 220.000
Andel innbyggere
over 65 år:
ca. 13 %

Tameside har 5.000 brukere av telecare, og tjenesten har vært i
drift siden 2008. Tameside har også startet med telehealth- tjenester, og tilbyr dette til 265
innbyggere. Kommunens innbyggere må ha forsøkt telecare i eget hjem før de eventuelt overflyttes
til institusjon. 67 % av telecare-brukerne i Tameside mottar ikke andre tjenester i form av
hjemmetjeneste og lignende. Størstedelen av brukerne er eldre menneker med redusert helse, og
friske mennesker med ønske om økt trygghet, samt unge med lærevansker.
Prosess for henvisning til telecare
Prosessen for henvisning til telecare og telehealth håndteres av Tameside kommune. For henvisning
til telehealth kreves dokumentasjon fra fastlege. For telehealth gjennomføres en henvisning ved
hjelp av fagarbeidere i hjemmetjenesten.
Henvisninger utføres av helsefaglige medarbeidere i Long Term Conditioning Team, og overleveres
deretter til alarmmottaket som kontrollerer at alle felter er fylt ut. Dersom det er noe som mangler,
returneres skjemaene tilbake til teamet for videre detaljering.
Henvisningene prioriteres etter rekkefølgen søknadene kommer inn, med mindre noe annet er
spesifisert. Det gjennomføres et hjemmebesøk hos innbyggeren fortløpende etter at henvisningen er
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mottatt. Det settes deretter opp en ny brukerprofil for innbyggeren som inneholder informasjon om
hvilken type utstyr brukeren behøver, og en plan for overvåkning ved hjelp av telecare utarbeides.
Telecare-tjenester
Tameside tilbyr trygghetsalarmer, ulike sensorer og røykvarslere. Alarmmottaket benytter «Just
Checking» for å monitorere innbyggere i eget hjem og kartlegge telecare-behov.
Kommunen ser det som viktig å holde tritt med utviklingen innen teknologi og utstyr, men de har
samtidig erfart at det er viktig å prioritere å implementere teknologi de vet virker, og heller satse på
litt færre løsninger.
Alarmmottakets responsteam er i besittelse av fem utstyrte biler som benyttes i hjemmebesøk hos
brukere. Bilene er utstyrt med oppblåsbar stol og førstehjelpsutstyr.
Organisering av alarmmottak
Kommunen driver alarmmottaket, og tjenesten er bemannet i to team; kontaktsenteret og et
responsteam. De to teamene sitter vegg-i-vegg. Responsteamet reiser ut enkeltvis når de drar på
hjemmebesøk til brukere, med unntak av mistanke om usikre eller farlige situasjoner.
Det er til enhver tid (24/7) ansatte på vakt for å besvare og respondere på alarmer. Det er totalt 35
ansatte i alarmmottaket, bestående av 2 installatører, 20 i responsteamet, og resterende i
kontaktsenteret. Ansatte jobber i roterende skift, fordelt på åtte timers dagskift og 10 timers
nattskift i 36-timers arbeidsuke. Kontaktsenteret er bemannet med minimum to personer døgnet
rundt.
Tameside kommune anser det som viktig at kontaktsenteret og responsteamet sitter nærme
hverandre for å sikre sømløs interaksjon mellom teamene. Ledelsen av alarmmottaket mener det er
viktig at kontaktsenteret er bemannet av ansatte med samme dialekt som brukeren, og som kan
relatere seg til lokale forhold.
Tameside samarbeider med brannvesenet, politiet og ambulansetjenesten i kommunen om telecare
og telehealth-tjenester.
Organisering av tjenestekjeden
Alarmmottaket ruter samtaler videre til responstjenesten dersom det anses å være behov for å føre
tilsyn med bruker. Dersom noen føler seg uvel, ringes ambulansen umiddelbart. Ved behov for
stell/pleie, kontaktes hjemmetjenesten i Tameside.
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Responstjenesten rykker ut til den aktuelle innbyggeren for å bistå. Ved ledig kapasitet benytter
begge teamene tiden til å teste om alarmer virker.
Den travleste tiden i døgnet er tidlig på formiddagen, etter at brukere av tjenesten har stått opp.
I april 2014 hadde alarmsenteret i Tameside 9.264 innkommende samtaler fra brukere, og utførte
859 hjemmebesøk (ca. 29 besøk per dag).
Bemanning, kompetansekrav og opplæring
Ansatte i responstjenesten og i kontaktsenteret mottar opplæring i hverandres arbeidshverdag for å
øke innsikten i hva den andre parten gjør, og hvordan man kan bidra til å gjøre hverandres jobb mer
effektiv. Et eksempel på dette er at ansatte ved alarmmottaket blir med responstjenesten ut i
utrykningsbilen med jevne mellomrom.
I Tameside har flertallet av ansatte i alarmmottaket ingen helsefaglig utdanningsbakgrunn. Ledelsen
for alarmmottaket oppgir at de viktigste kapabilitetene de ser etter hos ansatte er omsorgsevne og
motivasjon til å gjennomføre jobben.
Kommunen jobber bevisst med å benyttet både frivillige og ufaglærte i tjenesteproduksjonen der det
er mulig.
Både sykepleiere og farmasøyter har utvist stor motstand mot telecare-tjenestene av ulike årsaker.
Det har faktisk vært større motstand og skepsis til telecare fra ansatte enn blant brukere av
tjenestene. Tillitsvalgte er positive til innføringen av telecare. Kommunen har erfart at det er viktig å
selge inn telecare slik at ulike yrkesgrupper ser nytten, og kan relatere seg til gevinstene for
innbyggeren. Casestudier har vist seg å være et særlig sterkt virkemiddel for å minske skepsis fra
ansatte.
Nyansatte gjennomgår et seks måneders introduksjonsprogram. Her gjennomgås håndtering av
daglige rutiner, teknologiens muligheter, inkludert emner som personlig sikkerhet, datasikkerhet,
personvern og førstehjelp. Responsteamene trener på installasjon og avinstallasjon av utstyr, da
dette er oppgaver som inngår i jobben. Tameside har utviklet e-læring innen telecare tilpasset ulike
grupper av ansatte i kommunen.
Da Tameside startet arbeidet med å opprette en telecare-tjeneste var kommunen medlem av TSA.
Kommunen opplevde tilgangen til TSAs rammeverk som verdifulle i oppstartsfasen av tjenesten og
anså det som verdifullt å kunne benytte organisasjonens malverk i arbeidet med utviklingen av
tjenesten. De avsluttet imidlertid samarbeidet med TSA da de anså at telecare-tjenestene var oppe
og gikk på egenhånd.
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IT-systemer og integrasjon
Det eksisterer ingen integrasjon mellom alarmmottakets IT-system og kommunens fagsystemer.
Betaling og finansiering
Egenandelssatsen for brukere er £5,84 per uke pluss administrasjonsgebyr.
Det er opp til bruker, pårørende og/eller helsepersonell å velge hvilken teknologi som skal benyttes i
husstanden. Egenandelssatsen er fast uansett valg av utstyr. Egenandelen dekker kommunens
kostnader ved tjenesten. Kommunen investerer eventuelt overskudd i utstyr.
Gevinstrealisering
Kommunen er bevisst på hvilke kostnadsbesparelser telecare-tjenestene tilfører. Kommunen har
dokumentert at 71 sengeplasser er tatt ut av sykehus som følge av at kommunen har innført
telecare. Det anslås videre at de ukentlige kostnader per tjenestebruker reduseres fra £500 til £5,84
ved å benytte «Just Checking» for å kartlegge brukeres bevegelser i hjemmet. Før telecare-tjenesten
ble innført, var det et vesentlig høyere antall ambulanseutrykninger i kommunen.
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3 ORGANISERING AV ALARMMOTTAK I
USA
Dette kapitlet beskriver organisering av alarmmottak i USA. Innledningsvis gis en introduksjon til
organiseringen av helse og omsorg i USA. Videre gis en presentasjon av velferdsteknologi i landet.
Avslutningsvis inneholder kapitlet casebeskrivelse av Kaiser Permanente.

3.1

Organisering av helse og omsorg i USA

Helse- og omsorgstilbudet i USA er i stor grad drevet av privat sektor, og står for omkring halvparten
av de totale helse- og omsorgsutgiftene i landet56.
Omkring 55 % av landets innbyggere har i dag privat helseforsikring. Av disse forsikringene
finansieres ca. 92 % av arbeidsgivere57. Offentlig helseforsikring tilbys gjennom tre nasjonale
helseforsikringsordninger med ulike fokusområder, henholdsvis Medicare, Medicaid og Children’s
Health Insurance Program (CHIP). Medicare rettes primært mot eldre og funksjonshemmede,
Medicaid skal dekke helse- og omsorgstilbudet til lavinntektshusholdninger, og CHIP rettes mot
vanskeligstilte familier med barn.
På nasjonalt nivå styres helse- og omsorgsvesenet av U.S. Department of Health and Human Services
med tilhørende byråer.
Helse- og omsorgssystemet i USA er i stor grad desentralisert, og styres primært av delstatene. Det er
delstater som blant annet har ansvar for lisensiering og regulering av tjenestetilbydere,
administrering av Medicaid og CHIP, og administrering av mange offentlige helse- og
omsorgstjenester. Desentralisert styring fører til store ulikheter i organiseringen av helse og omsorg
på tvers av USA.
Flertallet av tjenestetilbyderne i USA er private aktører, ofte ideelle organisasjoner. Det offentlige
tjenestetilbudet administreres på delstatlig og lokalt nivå, og skal blant annet sikre at også fattige og
andre vanskeligstilte innbyggere får tilgang til tjenester. Tilbudet omfatter offentlige sykehus, og
medisinske og forebyggende tjenester ved delstatlige og lokale helseavdelinger med tilknyttede
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klinikker og helsestasjoner (Community Health Centers).
Det er betydelige sosiale forskjeller i helse- og omsorgsdekningen i USA, og ca. 17 % av innbyggerne
mangler helseforsikring58. I 2010 ble Affordable Care Act (ACA) introdusert for å gjøre helsetilbudet
mer tilgjengelig for alle befolkningsgrupper.

3.2

Velferdsteknologi i USA

Muligheter ved velferdsteknologi har fått økt oppmerksomhet etter introduksjonen av ACA i USA. I
arbeidet med å gjøre helsetilbudet mer tilgjengelig for alle befolkningsgrupper retter ACA blant annet
fokus på velferdsteknologiske initiativ som skal bidra til dette. En introduksjon til utvalgte initiativ er
gjengitt under.
Som en del av ACA ble Independence at Home Demonstration (IaHD) introdusert. IaHD startet i 2012,
og skal over en treårs periode gi 10.000 kroniske syke Medicare-pasienter tilgang til et komplett
utvalg av primære omsorgstjenester i deres hjem. I tillegg til at leger og sykepleiere skal gjennomføre
hjemmebesøk hos pasientene, er det forventet at diagnostiske og eksterne overvåkningsteknologier
benyttes59.
Med introduksjonen av ACA ble Center for Medicare and Medicaid Innovation (CMI) etablert. CMI
har som hensikt å teste innovative betalings- og leverandørsystemmodeller for å kunne forbedre
kvaliteten på omsorgen. I ACA fokuseres det på at CMI blant annet skal utforske mulighetene for å
legge til rette for bruk av teknologi og elektronisk overvåkning av pasienter ved sykehus.
Som en del av ACA ble det introdusert tiltak som skulle bidra til å redusere antall gjeninnleggelser.
Gjeninnleggelser av pasienter har vært en økende utfordring i USA. Statistikken viser at omkring én
av fem Medicare-pasienter var tilbake på sykehus for ytterligere oppfølging eller behandling, innen
én måned etter utskrivelse fra sykehus. Gjeninnleggelser krever mye ressurser, og er dyrt for
samfunnet. Kostnader knyttet til gjeninnleggelser ved Medicare utgjør årlig i overkant av 17
milliarder dollar for det offentlige.
På tross av at noen gjeninnleggelser er uunngåelige, vil slike henvendelser fra eldre og kronisk syke
ofte kunne unngås. For å oppnå dette erstattet ACA daværende gebyr-for-tjeneste-modell med en
modell som fremmer forebyggende behandling og generell velvære. Etter den nye modellen risikerer
sykehus med kroniske gjeninnleggelser å kunne få kutt i Medicare-utbetalingene. Med dette ble
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fokuset rettet mot at helsepersonell og pasienter i større grad bør benytte teknologi for å overvåke
helsetilstander eksternt, og å sikre at pasientene får riktig medisinsk behandling for å unngå
ytterligere sykehusbesøk60.
Gjennom flere år har private og offentlige organisasjoner rullet ut ulike piloter og programmer, som
skal vurdere effekten av ulike teknologier. På tross av at bruk av velferdsteknologi har vist gode
resultater, har bruk av teknologibaserte hjemmetjenester primært vært drevet i større skala av
integrerte tilbydere slik som Kaiser Permanente og U.S. Department of Veterans Affairs (VA).
Siden 2003 har VA jobbet med å bygge et nasjonalt telemedisinsk program som skal øke nivåene av
omsorgstjenester som er tilgjengelige for veteraner. Dette inkluderer blant annet kliniske
videokonferanser for ansikt-til-ansikt-samhandling mellom omsorgspersoner og pasienter og
hjemmeovervåkning som tillater leger å ha kontroll på pasienter med kroniske tilstander. I løpet av
2013 fikk mer enn 600.000 veteraner tilgang til helsetjenester fra VA ved å benytte seg av
telemedisinprogrammer61.

3.3

Casebeskrivelse fra USA

I dette delkapitlet presenteres en casestudie fra Kaiser Permanent (KP) i USA. Casestudiet baserer seg
på ett intervju, samt innhenting av dokumentasjon. Kaiser Permanente er svært restriktive med å gi
ut informasjon. Casebeskrivelsen gjengir det Kaiser Permanentes representanter har gitt tillatelse til
for offentliggjøring.
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3.3.1 Kaiser Permanente

Om Kaiser Permanente

KP er den største private leverandøren av integrerte helse- og
omsorgstjenester i USA, og består av Kaiser Foundation
Hospitals, Kaiser Foundation Health Plan og Permanente
Medical Group. Organisasjonen er ideell, og omfatter over 9,1
millioner medlemmer på tvers av åtte delstater og Washington
D.C. KP leverer et helt spekter av helse- og omsorgstjenester
gjennom egne forskuddsbetalte forsikringsordninger.
Organisasjonens nettverk av tjenestetilbydere omfatter 38
sykehus og 608 legekontorer med omkring 17.000 leger62.

Regioner:
Colorado, Georgia, Hawaii,
Mid-Atlantic States
(Virginia, Maryland,
Washington, D.C.),
Northern California,
Northwest (Washington,
Oregon), Southern
California

KP fokuserer på å:

Antall medlemmer:
ca. 9,1 mill.





Tilby forhåndsbetalte helseplaner som øker
Antall ansatte:
tjenestetilgjengelighet ved å spre kostnadene utover
ca. 174.000
Forebygge sykdom i like stor grad som å levere
omsorgstjenester til syke
Etablere et samlet system som skal håndtere så mange tjenester som mulig under ett og
samme tak

KPs strategi er å satse på teknologi, forebyggende arbeid, tidlig intervensjon og en integrert
leveransemodell for å levere rimelige helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet til sine medlemmer.
Velferdsteknologiske tjenester
I dag investerer KP omkring 6 % av sin omsetning i IKT og digitalisering, og telehealth er et viktig
fokusområde63.
De ulike initiativene kan variere noe mellom de ulike regionene. Eksempelvis gjennomførte KP i NordCalifornia i 2013 10,5 mill. legebesøk via e-post, mobil og video64. Sentrale telehealth-løsninger her
inkluderer:


Sikker e-post løsning som gir pasienter mulighet til å sende bilder med sykdomssymptomer
(f.eks. hudutslett) til dermatolog i KP. Statistikken viser at i 80 % av tilfellene klarte
dermatologen å gi diagnose og skrive ut resept uten å gjennomføre fysisk besøk.
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Mobiltjenester som tilbyr videokonsultasjoner for pasienter før og etter kirurgi.

I 2014 piloterte KP San Diego telehealth-stasjoner i samarbeid med velferdsteknologileverandør
HealthSpot65. Ved å besøke telehealth-stasjoner, kan pasienter motta konsultasjon og oppfølging
gjennom videoløsninger og interaktive digitale tjenester.
KP arbeider for tiden med utrulling av videobesøk for alle sine medlemmer, men dette er foreløpig
ikke tilgjengelig i alle regioner. Disse videobesøkene gjennomføres på sikre plattformer. I dag står
fysiske besøk for kun 50 % av totale interaksjoner i primærhelsetjenesten for alle avdelinger i KP.
KPs 17.000 leger kan i mange tilfeller benytte seg av videokonferanser eller telefon for å rådføre seg
med andre leger. Noen ganger settes slike konferanser opp mens brukeren er til stede, slik at
brukeren i mange tilfeller ikke trenger å komme tilbake for å rådføre seg med en spesialist.
KP tilbyr i tillegg døgnbemannet tilgang til sykepleiere via telefon for sine medlemmer. Sykepleierne
gis tilgang til medlemmenes elektroniske pasientjournal og kan gi råd eller sette opp møte med lege
dersom dette er nødvendig.
Planer for fremtiden
Figuren til høyre viser en fremstilling over
KPs visjon for fremtiden. KP ser for seg at
hjemmet vil være navet for
helsetjenester. Videre ser de for seg at
det i større grad vil stilles diagnoser i
hjemmet, og at lokalsamfunnet i form av
venner og familie vil være mer involvert.
Det vil også være økt grad av integrasjon
og bedre utnyttelse av ressurser.

Figur 17 Kaiser Permanentes visjon for fremtiden

Helsetjenester vil kombineres med
forebyggende aktiviteter, og IT-funksjonalitet vil sørge for at man kan utnytte knappe ressurser langt
bedre enn i dag. KP ønsker videre en økt grad av spesialtilpasninger i form av skreddersydde
helseplaner, individuelle pleietjenester, med videre. Brukeren vil stå i sentrum, og leverandørene av
helsetjenestene vil tilpasse seg brukeren og ikke motsatt. I tillegg vil brukeren oppleve et sømløst
tjenestetilbud.
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4 ORGANISERING AV ALARMMOTTAK I
DANMARK
I dette kapitlet presenteres organisering av alarmmottak i Danmark. Innledningsvis gis en
introduksjon til organiseringen av helse og omsorg i Danmark. Deretter presenteres overordnet
strategi for utvikling av helsevesenet og bruk av velferdsteknologi i Danmark. Avslutningsvis
inneholder kapitlet casebeskrivelser med funn og analyser fra kartleggingsarbeidet fra to kommuner
med alarmmottak i Danmark.

4.1

Organisering av helse og omsorg i Danmark

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er den overordnede nasjonale myndigheten for helse- og
omsorgssektoren i Danmark. Ministeriet skal sikre at det leveres velfungerende, moderne og
effektive helse- og omsorgstjenester til landets innbyggere66.
Sundhedsstyrelsen som ligger under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, skal sette felles
rammer og retninger for helse i Danmark, med fokus på innbyggere og pasienter. Sundhedsstyrelsen
sammen med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er ansvarlig for å sikre strategisk retning for
helse og omsorg.
Strukturreformen trådte i kraft 1. januar 2007, og la rammene for dagens organisering av helse og
omsorg på regionalt og kommunalt nivå. Reformen opprettet en ny regional struktur, der 14 fylker
ble omgjort til fem regioner, og 271 kommuner ble redusert til 98.
Regionene har ansvar for primærhelsetjenesten, og herunder driften av sykehusene i Danmark.
Deres hovedoppgave er å styre det danske helsevesenet, utvikle planer og drive sykehusene.
Som en del av Strukturreformen ble en rekke oppgaver overført til kommunene. Danske kommuner
er ansvarlige for å levere lokale omsorgstjenester til innbyggerne. Kommunernes Landsforening (KL)
står i spissen for kommunene, og har som formål å ta vare på danske kommuners felles interesser
samt sikre at kommunene utfører sine politiske og administrative plikter67.
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4.2

Overordnet strategi for utviklingen av helsevesenet i Danmark

På nasjonalt nivå arbeides det med to førende strategier som skal legge rammene for regionene og
kommunene.
Den første strategien, Det Nære Sundhedsvæsen, er et initiativ fra KL med formål om å sette det
nære helsevesenet på den nasjonale dagsorden. Strategiprosjektet, startet i 2011, og skal etablere et
fremtidsbilde på hvordan utviklingen av helse- og omsorgsvesenet bør drives på kommunalt nivå.
Prosjektet skal levere en samlet kommunalpolitisk vurdering av helse- og omsorgsområdet.
Strategiprosjektet har som formål å besvare følgende spørsmål68:






Hvordan kan kommunene arbeide for å fremme folkehelsen?
Hvordan sikre at flere eldre mennesker kan behandles i sine egne hjem for å redusere antall
sykehusbesøk?
Hvordan sikre at psykisk syke mennesker kan leve i sitt eget hjem og etablere et sosialt
nettverk som kan bidra til å skape et meningsfylt liv?
Hvordan sikre at kvinner i fødselspermisjon får den nødvendige støtte og hjelp så snart de
blir sendt hjem fra fødeavdelingen?
Hvordan hjelpe kronisk syke pasienter, for eksempel med diabetes eller nyresykdom, til å
oppnå høyere livskvalitet ved hjelp av telemedisin og rehabilitering?

Den andre strategien, «Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013 – 2020», skal legge retning for
fremtidig velferd. Dette innebærer at det rettes fokus mot at offentlig sektor skal levere produktive
og innovative løsninger med tjenester av høy kvalitet. Basert på ny kunnskap og erfaringer vil
rammeverket bli justert, og nye mål og tiltak iverksettes69.
I tillegg til disse to strategiprosjektene er det utarbeidet en nasjonal strategi for digitalisering av
helsevesenet fra 2013 - 2017. Strategien legger føringene for at regjeringen, KL og Danske Regioner
skal samarbeide om digitalisering. Bakgrunnen for denne strategien er et ønske om at innbyggere i
Danmark skal ha et moderne og effektivt helsevesen med sammenhengende kvalitet i
pasientbehandlingen. Dette betyr at behandlingen skal bli mer brukerorientert. Helse-personale på
tvers av sektorer og faggrupper skal arbeide sammen og må integreres for å levere de beste
tjenestene for brukeren70.
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Det Nære Sunhesværelsen. Oslo: KL (2014).
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4.3

Velferdsteknologi i Danmark

Satsing på velferdsteknologi er fremtredende i Danmark, og den danske regjeringen har et tydelig
fokus på dette i sin strategiske satsing på helse og omsorg. Fonden for Velfærdsteknologi ble etablert
i 2008. Dette fondet har til formål å effektivisere offentlig sektor gjennom utvikling av ny teknologi
som skal sikre bedre tjenester for lavere kostnad. Fondets midler skal sikre målrettet fokus på
regjeringens satsing på utbredelse av de velferdsteknologiske løsninger som har vist størst potensial,
der teknologien er moden. Dette skal være med på å sikre at den offentlige sektor blir forpliktet til å
ta i bruk velferdsteknologi71.
Det er gjennomført mange pilotprosjekter i Danmark. Det arbeides nå med at resultatene fra
pilotene skal benyttes i storskalaimplementering.
Danmark har to store satsingsprosjekter knyttet til velferdsteknologi:


Telecare Nord er et storskalaprosjekt innenfor telemedisin, og er foreløpig det første
prosjektet av denne typen som gjennomføres i Europa. Lungesykdommen KOLS er fokus for
arbeidet. Prosjektet omfatter 11 kommuner i Nordjylland, allmennleger i Nordjylland og
Aalborg Universitet som samarbeider om utvikling av en telehomecare-løsning til innbyggere
med KOLS. Telehomecare innebærer at pleie og behandling foregår i pasientens hjem med
støtte av kommunikasjons- og informasjonsteknologi. Målet med prosjektet er at Telecare
Nord skal tilbys til alle KOLS-pasienter i Nordjylland som kan ha nytte av en telehomecareløsning. Tilbudet er uavhengig av hvilken kommune, hvilket sykehus eller hvilken fastlege
pasientene er tilknyttet72.



Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH) er et koordinert storskalaprosjekt i regi av
Fonden for Velfærdsteknologi. I prosjektet testes og demonstreres IT-løsninger med vekt på
integrasjon av eksisterende IT-systemer, telemedisinsk hjemmeovervåkning, og løsninger
som understøtter pasientens involvering i sitt eget forløp. KIH består av åtte ulike
delprosjekter, herunder blant annet diabetes, KOLS, gravide med komplikasjoner og magetarminfeksjoner73.

Danmark har de siste årene rettet mer oppmerksomhet mot bruk av telemedisin. Telesårbehandling
er et eksempel på dette. Internettpsykiatri har også fått økt oppmerksomhet. Internettpsykiatri
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72

81

omhandler behandling av psykiatripasienter via spesialutviklet programvare på internett74.
Serviceloven fastsetter en overordnet ramme for trygghetsalarmer i Danmark. Serviceloven sier at
innbyggere i Danmark skal kunne bevilges trygghetsalarm såfremt det er behov for dette. Hver
kommune kan selv beslutte tjenestenivået, og hvilke løsninger og organisering som skal benyttes for
trygghetsalarmer. Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med at kommunene utfører disse oppgavene
hensiktsmessig.

4.4

Casebeskrivelser fra Danmark

I dette delkapitlet presenteres casestudier fra to kommuner i Danmark. Casestudiene baserer seg på
besøk, intervjuer med ledere og ansatte samt innhenting av skriftlig dokumentasjon.

4.4.1

Aabenraa kommune75

Aabenraa kommune ligger i region Syddanmark, og har ca.
60.000 innbyggere.
Organisering av helse og omsorg ligger under
forvaltningsområdet Social og Sundhet. Forvaltningen er
sammensatt av fem avdelinger; Visitation & Rehabilitering,
Pleje & Omsorg, Sundhed & Forebyggelse, Handicap &
Psykiatri og Ledelse & Udvikling76.
Brukersegmenter

Om Aabenraa kommune
Region:
Syddanmark
Antall innbyggere:
60.000
Andel innbyggere
over 65 år:
ca. 20 %

Aabenraa kommune har 890 brukere av trygghetsalarmer. Trygghetsalarmene benyttes både av
hjemmeboende og innbyggere på pleiehjem. I tillegg tilbyr kommunen andre velferdsteknologiske
hjelpemidler, eksempelvis robotstøvsugere, GPS-sporing av innbyggere med demens og dørsensorer.
Løsningene tilbys primært til innbyggere boende på pleiehjem, eller i andre kommunale boliger.
Antall brukere av
trygghetsalarmer:
890
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Velferdsteknologiske tjenester
Aabenraa kommune tilbyr
trygghetspakker i brukerens
hjem og på pleiehjem.
Kommunen jobber med å
utvikle fremtidens pleiehjem.
Pleiehjemmet Rise Parken ble
gjenåpnet i 2013, og har 84
sengeplasser. Hjemmet er
foregangshjem for bruk av
integrert velferdsteknologi,
blant annet automatiserte
støvsugere, GPS-sporing med Bilde 8 Trykkfølsom plate som benyttes for stimuli-teknologi for
beboere med demens i Aabenraa kommune
alarm, sensorteknologi,
stimulasjonsteknologi for
demente, og nettbrettapper for beboere, ansatte og pårørende. Teknologien som benyttes skal sikre
bedre og mer effektiv drift av pleiehjemmet. Flere av løsningene skal også rulles ut. Bildene over
viser pleiehjemmets ansattportal. Portalen distribuerer nødvendig informasjon til ansatte. Ansatte
mottar i tillegg opplæring i bruk av velferdsteknologi via denne portalen. Ledelsen og ansatte ved

Bilde 9 Ansattportal i Aabenraa kommune
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Rise Parken oppgir at portalen reduserer bruk av papir, samt unødvendig møtetid.
Kommunen implementerer nå nytt system for digitale nøkler.
Siden 2010 har kommunen satt av årlige øremerkede beløp for velferdsteknologi.
Organisering av alarmmottak og tjenestekjeden
Aabenraa kommunes alarmmottak er driftet og operert av Tunstall. Alarmmottaket kommuniserer
med bruker, og utfører en førstehåndsvurdering av brukerens behov. På bakgrunn av kontakten med
bruker, beslutter alarmmottaksoperatøren videre tiltak. Dersom innbyggeren behøver bistand,
videreformidles anropet til hjemmetjenesten. Henvendelsen sendes som tekstmelding til personalet.
Personalet har mulighet til å akseptere eller avvise alarmen. Ved avvisning, eller et forhåndsdefinert
tidsutløp, går anropet videre til neste person. Ved aksept av anrop etableres en samtaleforbindelse
med brukeren. Hendelse og status rapporteres tilbake til alarmmottaket.
Hjemmetjenesten i Aabenraa er organisert i faglige team.
Bemanning, kompetansekrav og opplæring
Rise Parken har én ansatt med dedikert ansvar for å drive velferdsteknologiprosjektene. Rise Parken
tilbyr opplæring til ansatte i bruk av velferdsteknologiske hjelpemidler. Opplæringen formidles via
den nevnte ansattportalen, på mobile enheter og i form av casebasert klasseromsundervisning.
Ledelsen ved Rise Parken oppgir at pleiehjemmet har vært gjennom en tung snuoperasjon. Dette har
krevd betydelig tilstedeværelse fra ledelsen. Det er gjennomført intensivt arbeid med ansatte for å
påvirke kultur og holdninger. Rise Parken har foretatt effektiviseringer av helse- og
omsorgstjenestene i kommunen, samtidig som tjenestetilbudet har økt.
Samarbeid med eksterne partnere
Kommunen oppgir at det har vært avgjørende å jobbe tett med leverandørene allerede fra
forprosjekteringsfasen for å sikre god design og unngå ekstra kostnader.
Avdeling for Social og Sundhed jobber på tvers av andre sektorer i kommunen i arbeidet med
velferdsteknologi, eksempelvis med bygg og planleggingsavdelingen.
IT-systemer og integrasjon
Velferdsteknologien i kommunen er ikke integrert med andre fagsystemer.
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Betaling og finansiering
Kommunen tilbyr trygghetsalarm gratis.
Gevinstrealisering
Kommunen har et sterkt fokus på gevinstrealisering. Ved ønske om å implementere ny teknologi,
utarbeides en nøye gjennomtenkt gevinstanalyse med høyt detaljeringsnivå. Gevinstanalysen er
utarbeidet i samarbeid med ledere og ansatte og inneholder detaljerte beregninger på hvor mye
kommunen vil spare i tid og penger ved en eventuell implementering.
Gevinstanalysen inkluderes i den årlige budsjetteringsprosessen. Planlagte innsparinger kuttes i
budsjettet så raskt som mulig.
Arbeidet med velferdsteknologi har bidratt til å redusere kommunenes kostnader med omkring 30
millioner danske kroner. Omkring 98 % av kostnadsreduksjonen kommer fra bedre strukturering og
effektivisering av tjenestene. Prosjektene knyttet til velferdsteknologi har vært selvfinansierte, og
helse- og omsorgsledelsen har blitt målt og styrt på dette.
Planer for fremtiden
Kommunen opplever at dagens organisering av alarmmottaket for trygghetsalarmer ikke gir den
beste løsningen for brukerne. Det går bort mye tid når alarmmottaket ikke oppnår kontakt med
hjemmetjenesten. Det forekommer ofte mistolkninger av alarmanropene. Analyser viser at 50 - 60 %
av anropene er unødvendige.
Kommunen jobber nå med en løsning der anropene kobles direkte mot ansatte i hjemmetjenesten.
Dette er basert på et prinsipp om at den beste dialogen med bruker skjer ved direkte kommunikasjon
med hjemmetjenesten. I dag er det 27 kommuner som benytter denne løsningen i den danske
regionen Jylland. Noen eksempler på slike kommuner er77:








77

Rebild (ca. 600 alarmer)
Skanderborg (ca. 300 alarmer)
Hedensted (ca. 700 alarmer)
Billund (ca. 200 alarmer)
Ringkøbing-Skjern (ca. 800 alarmer)
Viborg (ca. 1.000 alarmer)
Randers (ca. 900 alarmer)

Vesthimmerlands Kommune mark 1, presentasjon fra Tunstall
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Norddjurs (ca. 700 alarmer)

Hjemmetjenesten har pekt på en rekke fordeler ved å implementere en slik løsning. Dette inkluderer
blant annet78:





Hjemmetjenesten får et innblikk i hva som skjer hos den enkelte bruker
Hjemmetjenesten får en økt følelse av trygghet, og har kontroll over det som skjer hos bruker
Nesten alle anropene er relevante
Det er viktig å ha et godt innblikk i brukers hverdag for å kunne gjøre en god jobb

Suksesskriterier
Rise Parken oppgir at det er helt nødvendig at forbedringsprosjekter knyttet til velferdsteknologi kan
kjøres i drift og at det jobbes grundig med gevinstrealisering. Ledelsen må være «hands on» og
fokusere på kulturendring.
Ledelsen i Rise Parken sier at det er avgjørende å jobbe med detaljerte analyser av driften
(arbeidsprosessene). Hos Rise Parken har det vært viktig å identifisere ønsket informasjonsflyt, og
detaljkartlegge nåværende og fremtidige arbeidsprosesser.
Ledelsen legger ikke skjul på at innovasjonsarbeidet har vært utfordrende. Det har vært utfordrende
å håndtere mange små leverandører og ulik teknologi. Ledelsen oppgir at det er viktig å jobbe med
leverandører som forstår arbeidsprosessene godt.
Kommunen har valgt en fleksibel organisering, med mer vekt på tverrfaglige team. Denne
organiseringen har kommet i kjølvannet av den danske kommunereformen.

78

Bemandet Vagtcentral Vs. Ubemandet Vagtcentral, undersøkelse gjennomført av Tunstall.
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4.4.2

Odense kommune79

Om Odense kommune

Odense kommune er en dansk bykommune og
administrasjonssenter i region Syddanmark.

Region:
Syddanmark

Kommunen har i dag omkring 195.000 innbyggere. Av disse er
hver tiende innbygger student. Dette gjør Odense til en
studentby.

Antall innbyggere:
195.000

Organiseringen av helse og omsorg ligger under Ældre- og
Handicapforvaltningen. Organisasjonen skal sikre at det er én
inngang til forvaltningen for innbyggerne.

Andel innbyggere
over 65 år:
ca. 18 %

Brukersegmenter
Odense kommune har 1.454 brukere av trygghetsalarmer. Brukerne er primært eldre.
Tabellen under gir en oversikt over antall bevilgede trygghetsalarmer og antall innbyggere med
bevilget hjemmepleie i kommunen.
Tabellen under viser at både antall bevilgede trygghetsalarmer, og antall innbyggere med bevilget
hjemmepleie i Odense har falt de siste årene. Kommunen oppgir at dette har sammenheng med
rehabiliterende tiltak.
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Tabell 5 Antall bevilgede trygghetsalarmer og antall innbyggere med bevilget hjemmepleie i Odense
kommune, 2009 - 201380

År

Antall bevilgede
trygghetsalarmer

Antall innbyggere
bevilget
hjemmepleie

Bevilgede
trygghetsalarmer, %

2009

1.767

7.118

24,8

2010

1.765

7.081

24,9

2011

1.670

6.693

24,9

2012

1.504

6.110

24,6

2013

1.393

5.753

24,2

Prosess for henvisning til trygghetsalarm
Trygghetsalarm tildeles eldre eller voksne over 18 år med nedsatt funksjonsevne. En bruker av
trygghetsalarm er normalt en innbygger med høy risiko for å falle, eller innbyggere som ikke er i
stand til å kommunisere med mobiltelefon.
Det er innbyggeren selv, eller eventuelt pårørende som søker om trygghetsalarm. Det gjennomføres
en grundig faglig prosess, der den som søker utredes av helse- eller omsorgspersonale. Dersom
innbyggeren er kjent for kommunen, utarbeides en utredning basert på en faglig vurdering fra en
fagperson som kjenner brukeren. Dersom innbyggeren er ukjent for kommunen, tildeles en helse- og
omsorgsassistent for gjennomføring av vurderingen.
På bakgrunn av søknad og utredning får innbyggeren en bevilgning eller et avslag fra kommunen. På
tross av en omfattende prosess for å søke om trygghetsalarm, oppgir kommunen at det er lav terskel
for å få tildelt trygghetsalarm.
Kommunen har bevilgningsmyndighet for alarmer. De private tilbyderne har ikke selv myndighet til å
velge hvilke områder de skal dekke, men innbyggerne velger selv hvilken privat leverandør de ønsker
å benytte.
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Velferdsteknologiske tjenester
Kommunen tilbyr i tillegg andre velferdsteknologiske tjenester, eksempelvis robotstøvsuger. Odense
gjennomfører ulike prosjekter som skal bidra til å utvikle velferdsteknologi. Kommunen har blant
annet utført et mindre prosjekt for bruk av elektroniske pilledispensere, og sett på muligheten for å
benytte vasketoaletter. Kommunen jobber i tillegg med å utvikle robotteknologi og intelligente
senger, hvor bruker selv klarer å komme seg ut av sengen uten bistand fra hjemmetjenesten.
Organisering av alarmmottak og tjenestekjeden
Brannvesenet er ansvarlig for å håndtere alarmmottaket for trygghetsalarmer. Når brukeren trykker
på alarmen er brannvesenet ansvarlig for å kontakte hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten leveres av
både kommunalt helsepersonell og private leverandører.
Brannvesenet har ansvar for innkjøp av trygghetsalarmer. Leverandøren gjør alarmene klare til bruk,
og brannvesenet installerer alarmen. Ved behov skifter brannvesenet batterier og alarmer som er ute
av drift. Brannvesenet kommuniserer først direkte med bruker, og utfører en vurdering av brukerens
behov.
Bemanning, kompetansekrav og opplæring
Alarmmottaket bemannes av to personer på dagtid, og en person på natten. Håndtering av
alarmmottaket har ikke medført økt bemanning i brannvesenet.
Kommunen krever ingen spesiell kompetanse eller helseutdanning hos brannvesenet for å håndtere
alarmmottaket.
Det stilles ingen krav om å være sertifisert for å gjøre installasjon av trygghetsalarm. Brannvesenet
veileder ofte hjemmetjenesten om installasjon av alarmer over telefon.
Kontroll og måling
Det skal maksimalt gå 30 minutter fra brannvesenet kontaktes til hjemmetjenesten er på plass hos
bruker. Grunnet lange avstander kan dette tidvis være utfordrende.
Kommunen og hjemmetjenesten opplever utfordringer med at noen brukere, spesielt personer med
demens, trykker ofte på alarmen. I slike tilfeller foretar kommunen en ny vurdering av brukeren.
Dersom brukeren finnes uskikket for å fortsette med trygghetsalarm, igangsettes øvrige tiltak.
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IT-systemer og integrasjon
Brannvesenet benytter et eget call-handling-system som ikke er integrert med kommunens
fagsystem. Brannvesenet dokumenterer alle alarmer de mottar i en egen database. Samtalene med
bruker logges.
Betaling og finansiering
Kommunen har avsatt 2 millioner DKK per år til driften av trygghetsalarmer. Dette beløpet dekker
innstallering og avinstallering, samt teknisk drift. Kommunen tilbyr tjenesten gratis.
Kritisk brukermasse
Kommunen mener at de kan håndtere flere trygghetsalarmer. Odense brannvesen er allerede i dialog
med nabokommunen om å levere alarmmottakstjenester til dem. Brannvesenet oppgir at de
fremdeles kan håndtere «et stort antall» flere trygghetsalarmer. Dette vil ikke kreve økt
oppbemanning ved alarmmottaket.
Planer for fremtiden
Kommunen har avdekket at tettere kontakt mellom kommunen og helsepersonell oppleves som
viktig. Odense kommune oppgir at dette gir føringer for hvordan fremtidige alarmmottak for mer
avansert velferdsteknologi skal løses.
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5 ORGANISERING AV ALARMMOTTAK I
SVERIGE
I dette kapitlet presenteres organisering av alarmmottak i Sverige. Innledningsvis gis en introduksjon
til organiseringen av helse og omsorg i Sverige. Deretter presenteres velferdsteknologi i Sverige.
Avslutningsvis inneholder kapitlet casebeskrivelser med funn og analyser fra kartleggingsarbeidet fra
én kommune med alarmmottak i Sverige.

5.1

Organisering av helse og omsorg i Sverige

Ansvaret for helsesystemet i Sverige deles mellom stat, landsting og kommuner. Samlet skal de sikre
god helse og omsorg på like vilkår for alle landets innbyggere. Staten er ansvarlig for den
overgripende helsepolitikken. Socialdepartementet og Socialstyrelsen har det overordnede ansvaret
for å oppfylle riksdagens og regjeringens mål innen helse og omsorg.
Sverige er delt inn i 21 län. Länene representerer Sveriges regionale forvaltningsområder, og har
ansvar for primær- og spesialisthelsetjenester. Med unntak av Gotland, har hvert län et eget
landsting. To regioner, Skåne og Västra Götaland, er landsting med utvidet regionalt utviklingsansvar.
Landstingenes viktigste oppgave er å forvalte helsevesenet, og sikre at det leveres gode
helsetjenester til innbyggerne. Länene er, på lik linje med kommunene, i stor grad selvstyrte.
Landstingene og kommunene deler ansvaret for helse- og omsorgstjenestene. Sverige består av 290
kommuner. Kommunene skal ivareta lokale interesser, og har ansvar for eldreomsorgen, fysiske
funksjonshemmede, og mennesker med psykiske lidelser. Kommunene har i tillegg
rehabiliteringsansvar på alle sykehjem og ved omsorgsboliger.
Kommunene er forpliktet til å tilby omsorgsplanlegging til utskrevne sykehuspasienter med behov for
oppfølging, og personer med utvidet behov for helse- og omsorgstjenester i hjemmet. Kommunen
gjennomgår innbyggerens situasjon, og vurderer behov for bistand.

5.2

Velferdsteknologi i Sverige

Sverige satser betydelig på velferdsteknologi. Gjennom programmet Teknik för äldre bidrar
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regjeringen med finansielle midler til arbeidet med velferdsteknologi. Programmet skal bidra til
utvikling av produkter og tjenester som skal forenkle eldres hverdag og øke deres muligheter for å bo
hjemme lenger. Bedrifter, organisasjoner og kommuner kan søke om støtte til aktuelle prosjekter.
Mellom 2007 - 2010 ble 100 prosjekter tildelt finansiell støtte fra programmet. Fra 2010 - 2012
bevilget regjeringen ytterligere 66 millioner til samme satsing81.
Kommunale pilotprosjekter er gjennomført i Göteborg, Norrköping og Västerås. Målet med pilotene
har vært å teste og utvikle nye teknologier for eldre som bor hjemme. I tillegg har prosjektene søkt å
etablere bedre samarbeid med boligutviklingsselskaper82.
Det er forventet at fokus på telehelsetjenester vil øke ytterligere i Sverige i tiden fremover.
Eksempelvis kan dette være EKG-målinger, vektmålinger ved hjertesvikt eller pulsmåling. Foreløpig
benyttes dette i liten grad.
Internettpsykiatri er et område som har fått mye oppmerksomhet i Sverige. Brukeren får kognitiv
atferdsterapi formidlet via internett, og gis muligheten til å ha kontakt med en psykolog over
internett83.

5.3

Casebeskrivelser fra Sverige

Ca. 200 svenske kommuner har valgt sentrale løsninger for alarmmottak. Alarmmottakene leveres av
to leverandører:



CareTech AB i Malmö og Kalix (dekker ca. 90 kommuner)
Tunstall Nordic Trygghetscentralen i Örebro (dekker ca. 110 kommuner)

I dette delkapitlet presenteres casestudier fra ett av de to sentrale alarmmottakene, og det gis
deretter en beskrivelse fra Lund kommune. Casestudiene baserer seg på besøk, intervjuer med
ledere og ansatte samt innhenting av skriftlig dokumentasjon.
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5.3.1

Sentralt alarmmottak levert av CareTech AB84

Om CareTech AB
CareTech AB (CareTech) tilbyr komplette alarmløsninger for eldre og funksjonshemmede. CareTech
tilbyr en fulldigitalisert løsning. Det vil si at alle deres løsninger gjennom tjenestekjeden baseres på
digital teknologi. Det kommer som følge av at regjeringen i Sverige har besluttet at alle landets
200.000 trygghetsalarmer skal bli digitale innen 201585.
CareTech driver to sentrale alarmmottak i Sverige; ett i Malmö og ett i Kalix. Total dekker selskapets
alarmmottak omkring 53.000 innbyggere på tvers av kommunene. De to mottakene deler
informasjon, slik at et alarmmottak kan betjene alle kommunene, hvis et mottak ikke er operativt.
Organisering av alarmmottak og tjenestekjeden
Når en bruker trykker på alarmen, går et signal til CareTechs hovedsentral i Malmö. Når signalet
mottas har kommunene valgt én av to løsninger:




CareTechs bemannede alarmmottak i Malmö eller Kalix besvarer alarmen. Ved behov for
respons til bruker tas dette direkte med den enkelte kommunes hjemmetjeneste. Denne
løsningen er valgt av ca. 90 kommuner.
Kommunen besvarer selv alarmen. Denne løsningen er valgt av 6 kommuner, som kobles på
CareTechs tekniske løsning via en nettklient. Kommunene har lokalt bemannede
alarmmottak, men benytter CareTechs programvare og vedlikeholder brukerdata i CareTechs
sentrale løsning.

CareTech leverer også alarmmottakstjenester til de norske kommunene Sola og Trysil.
Figuren under illustrerer CareTechs to mulige løsninger.
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Hübner A. og Svenske P. (2014), CareTechAB, intervju gjennomført 24.09.14.
S linder M., S berg P.O., N u A.A. (2012): Slutredovisning av projektet "Effektiva Trygghetsalarm". SICS.
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Figur 18 Oppsett av CareTech ABs alarmmottak86

Kommunene har tilgang til detaljert anropsstatistikk gjennom CareTechs løsninger. Kommunene har
selv ansvar for å vedlikeholde brukerdata.
Velferdsteknologiske tjenester
CareTech tilbyr også tilsynsbesøk ved hjelp av kamera. Heller enn å få besøk av helsepersonell
hjemme, sjekkes bruker via et videokamera. Den ansatte ved alarmmottaket logger seg på kameraet
installert i brukerens leilighet, og sjekker at brukeren ligger i sengen. Beregninger gjennomført av
CareTech viser at videotilsyn kan spare opp til 120.000 SEK per bruker med behov for to nattlige
besøk hver dag.
CareTech tilbyr også en tjeneste der de videreformidler alarmer via SMS. Ved at informasjon om
brukeren deles skriftlig forenkles helsepersonells tilgang til relevant brukerinformasjon. Tjenestene
forutsetter at alarmmottaket får en rask kvittering hvis oppdraget bekreftes. Bekreftes ikke
oppdraget, finner operatøren frem til en annen tilgjengelig helsearbeider.
Bemanning, kompetansekrav og opplæring
Hver dag håndterer CareTech ca. 10.000 alarmer. Alarmmottaket i Malmø er bemannet med 13
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operatører på dagtid, 12 operatører på kveldstid og syv operatører gjennom natten.
De ansatte ved alarmmottaket arbeider etter klare arbeidsrutiner, og må følge en bestemt
opplæringsplan når de er nyansatte.
CareTech stiller krav om at ansatte ved alarmmottaket skal være utdannet som undersköterska, et
nivå mellom sykepleier og hjelpepleier i Norge. Dette kravet kommer fra de svenske kommunene.
Ledelsen i CareTech påpeker at det ikke nødvendigvis burde være et krav om å ha denne utdannelsen
for å bemanne alarmmottaket. For ledelsen er det viktigere at operatørene er tålmodige, trygge,
gode til å lytte, og takler stressende situasjoner.
Betaling og finansiering
Uavhengig av antall alarmer som utløses, betaler kommunene en fast månedspris til CareTech. Dette
sikrer kommunene en forutsigbar utgift, slik at kommunene kan planlegge sine budsjetter deretter.
Månedsprisen varierer noe fra kommune til kommune, men ligger på omkring 45-50 SEK per bruker.
Sverige har satt en makspris på hvor mye en alarmmottaksleverandør kan ta betalt per bruker. Dette
skal sikre at tjenester leveres til kommuner i hele landet, uavhengig av brukermasse.
Kritisk brukermasse
CareTech oppgir kritisk brukermasse til å være 50.000 innbyggere.
Digitale vs. analoge løsninger
CareTech leverer utelukkende digitale alarmer. I følge CareTech er den viktigste fordelen med digitale
alarmer at de gir en sikrere overvåkning av brukeren sammenlignet med analoge alarmer. Analoge
alarmer kan kun sjekkes én gang per dag. Digitale alarmer derimot sender ping (responstid mot
server) hvert minutt, og gir beskjed dersom ping uteblir. Hos CareTech skjer dette gjennom en
nettbasert tjeneste.
GSM-alarmer
99 % av CareTechs alarmer leveres med GSM-sender. Generelt har SIM-kort en varighet på tre år.
Dette medfører komplikasjoner for trygghetsalarmleverandørene. CareTech har løst dette ved å
bestille egne SIM-kort med levetid på 15 år.
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5.3.2

Lund kommune87

Om Lund kommune

Lund kommune ligger i region Skåne, og har 114.000
innbyggere.

Region:
Skåne

Kommunens hjemmetjeneste for eldre er organisert i 12
distrikter. I tillegg opererer tre private omsorgsforetak i
hjemmetjenesten.

Antall innbyggere:
ca. 114.000

Brukersegmenter

Andel innbyggere
over 65 år:
ca. 13 %

Lund kommune har i dag ca. 2.000 brukere av trygghetsalarmer.
Alle alarmene er analoge, inkludert GSM-alarmene. Kommunen
tilbyr trygghetsalarmer på bakgrunn av bistandsvedtak fra hjemmetjenesten. Andre kommuner i
Sverige gir automatisk trygghetsalarmer til innbyggere over 67 år.
Bilde 10 Ansatt hos Lund
kommune som besvarer
Kommunen tilbyr også andre velferdsteknologiske hjelpemidler til sine innbyggere,
alarm inkludert digitale
låser, dørsensorer og magnetalarmer for dører.
Organisering av alarmmottak og tjenestekjeden
Lund kommune har bemannet et eget alarmmottak som benytter CareTechs sentrale tekniske
løsning.
Når en bruker trykker på alarmen, aktiveres alarmenheten i brukerens hjem. Alarmenheten sender
signaler til CareTechs systemer, som automatisk gjenkjenner at signalet kommer fra en bruker i Lund.
Systemet sjekker automatisk hvem som er på jobb ved kommunens alarmmottak. Alarmen
videreføres deretter til operatøren i kommunen som besvarer henvendelsen fra brukeren.
CareTech har i hovedsak ingen kommunikasjon med bruker via telefon. Unntak forekommer dersom
kommunen har problemer med å bemanne sitt alarmmottak. Da besvares alarmen av CareTechs
operatører.
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Bemanning, kompetansekrav og opplæring
Det er totalt 14 ansatte som jobber ved
alarmmottaket i kommunen. Dette inkluderer
administrasjon, teknisk personell og førstelinjestøtte
for bruker. Arbeidsgruppene er delt i to; én
teknikergruppe og én alarmmottaksgruppe.
To personer er på vakt på dagtid, to på kveldstid og
én gjennom natten. Teknisk personell er på jobb på
dagtid i ukedagene.

Bilde 11 Ansatt hos Lund kommune som
besvarer alarm

Alarmmottaket mottar ca. 400 alarmer per døgn. Ca.
50 % av disse samtalene blir rutet videre til
hjemmetjenesten. Operatørene ved alarmmottaksgruppen har ikke mulighet til å se om
hjemmetjenesten rykker ut til bruker. Lund skal nå implementere en kvitteringsløsning som ivaretar
dette.
Kommunen stiller ikke krav om sykepleierutdanning for å arbeide ved alarmmottaket.
IT-systemer og integrasjon
CareTech leverer alarmmottakets programvare. Her loggføres alarmårsaker. Alle alarmsamtaler tas
opp, og lagres hos CareTech.
Programvaren CareTech benytter er en nettbasert klient.
Ledelsen ved alarmmottaket i kommunen ønsker å fremheve følgende fordeler ved den valgte ITløsningen:





Enkelhet
Alle PCer kan benyttes for å logge seg på CareTechs systemer
Lett å oppdatere når nye versjoner implementeres
Høy redundans

Betaling og finansiering
Kostnaden bruker betaler til kommunen for tjenesten er 227 SEK per måned, uavhengig av bruk.
Dette inkluderer vedlikehold av utstyr.
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Fordeler og ulemper ved valgt løsning
Løsningen som Lund kommune har valgt er kun i bruk hos fem andre kommuner i Sverige. I Lund er
denne spesialløsningen et utfall av en politisk beslutning. Enheten som besvarer alarmene utfører
også andre tjenester for kommunen, og det var en av årsakene til at politikerne fant det nyttig å
holde alarmmottaket lokalt. Lund kommune er innforstått med at løsningen med lokalt bemannet
alarmmottak fremfor bruk av det sentrale kontaktsenteret til CareTech er en betydelig dyrere
løsning. Lund kommune har også en lavere silingsgrad av anrop sammenlignet med CareTechs
alarmmottak i Malmö.
Ifølge Lund kommune er det flere fordeler ved å være tilknyttet et sentralt alarmmottak. CareTechs
alarmmottak i Malmö fungerer som backup for Lund kommune i situasjoner hvor bemanning er
vanskelig få til, eller i spesielt travle situasjoner. Dersom Lund kommunes ansatte ikke besvarer
alarmen innen 10 minutter, besvares alarmen av CareTech i Malmö. Lund kommune fremhever at en
sentral tjeneste er fordelaktig ettersom man de slipper å være ansvarlig for oppgradering og
utbedring av teknisk utstyr for alarmmottaket. Den sentrale løsningen oppleves sikrere enn å ha en
lokal løsning.
Planer for fremtiden
Lund kommune er midt i et teknikkskifte fra analog til digital teknologi. Tidligere i 2014 gjennomførte
kommunen overgangen fra et analogt til et digitalt alarmmottakssystem. Kommunen skal bytte ut
analoge alarmer, og forbereder nå anskaffelse av digitale trygghetsalarmer. Dette vil føre til en
tryggere løsning i fremtiden.
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6 ORGANISERING AV ALARMMOTTAK I
NORGE
Dette kapitlet beskriver organisering av alarmmottak i Norge. Kapitlet inneholder case-beskrivelser
fra syv kommuner/regioner i Norge, samt én privat aktør.

6.1

Casebeskrivelser fra Norge

I dette delkapitlet presenteres casestudier fra syv kommuner/regioner i Norge, samt en privat aktør.
Casestudiene baserer seg på besøk, intervjuer med ledere og ansatte, samt innhenting av
dokumentasjon.

6.1.1

Bærum kommune 88

Bærum kommune ligger i Akershus fylke. Kommunen har omkring
119.000 innbyggere. Tjenestene innenfor kommunens pleie,
omsorg, og rehabilitering har som overordnet mål å gi brukerne økt
mulighet for selvhjulpenhet89. Kommunen er opptatt av at behovene
for pleie- og omsorgstjenester dekkes på en nøktern og effektiv
måte. Bærum er en del av Nasjonalt VelferdsteknologiProgram.
Velferdsteknologiske prosjekter

Om Bærum kommune
Fylke:
Akershus
Antall innbyggere:
ca. 119.000
Andel innbyggere
over 65 år:
ca. 13 %

Bærum kommune har siden 2009 hatt temaet velferdsteknologi på dagsorden, og dette er et
strategisk viktig satsingsområde for kommunen. Kommunen har deltatt i, og ledet flere store
innovasjons- og forskningsprosjekter, samt bidratt til nasjonal kunnskap på området.
Kommunen har etablert en strategisk plan for velferdsteknologi for perioden 2013 – 201790. En
sentral driver bak satsingen er behovet for å møte økt etterspørsel etter tjenester i en tid med
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begrensede ressurser. Sentrale målsetninger i pågående og planlagte velferdsteknologiske prosjekter
er forebygging, økt mestring og effektivisering.
Bærum kommune jobber ut ifra et fokus på brukerbehov, og prosjektene har derfor hittil vært
fokuserte på å identifisere hvordan teknologien fungerer fra brukerperspektiv, samt teste ut
teknologiens samhandlingsevne.
Kommunen ønsker å rulle ut velferdsteknologi i større skala. Et ledd i dette er det kommende
prosjektet med 100 trygghetspakker (anskaffelsesprosess pågår). De 100 trygghetspakkene skal rulles
ut for hjemmeboende i 2015, og skal inneholde en standard grunnpakke med velferdsteknologiske
løsninger inkludert trygghetsalarm, brannvarsler med mer. Grunnpakken skal kunne knyttes til andre,
og mer avanserte teknologier senere.
Trygghetsalarmer
Bærum kommune har 1.750 innbyggere med trygghetsalarmer. Dette er enkle, standardiserte
trygghetsalarmer som ikke er knyttet til velferdsteknologiske tjenester.
Kommunen gjennomfører forebyggende besøk til alle innbyggere over 80 år for å informere
potensielle brukere om tilgjengelige tjenester og avdekke behovene. Kommunen informerer i tillegg
om tjenesten i andre kanaler, eksempelvis på sin hjemmeside.
For å få tildelt en trygghetsalarm, må brukeren fylle inn standard søknadsskjema. Kommunen
behandler søknaden på bakgrunn av brukerens behov. Bærum ønsker at trygghetsalarmer skal være
et lavterskeltilbud, og utgangspunktet er at alle som søker om alarm, får tilbud om dette. I de siste
årene har det vært en jevn interesse fra innbyggerne i kommunen om å få tildelt alarm, og antall
alarmer i kommunen har holdt seg stabilt.
Organisering av alarmmottak
Bærum kommune har en felles avtale med Asker kommune om leveranse av trygghetsalarmtjenester gjennom den private aktøren SOS International (SOSI). Kommunen har derfor ingen
direkte erfaring med drift av alarmmottak.
Dagens organisering innebærer at SOSI er ansvarlig for å drifte et døgnbemannet alarmmottak, og
leverer full dekning til alle brukere, inkludert montering, overvåkning, vedlikehold og brukerrespons.
Bærum kommune kjøper og eier utstyret. Når en bruker får innvilget søknad om trygghetsalarm, går
det et varsel fra kommunen til SOSI, som deretter er ansvarlig for å montere alarmen i løpet av 2 - 3
uker.
SOSI har egne leger, sykepleiere, og annet helsepersonell, som benyttes ved behov for utrykning til
102

brukerne. Som det fremgår av leverandøravtalen med kommunene, skal det alltid være minimum én
sykepleier på vakt ved alarmmottaket.
For å sikre full drift av alarmmottaket benytter SOSI to servere. Dersom den ene serveren skulle gå
ned, vil den andre serveren ta over. I dag er tjenestenivået på nær 100 %.
Kommunen har en dedikert ansatt som er ansvarlig for å følge opp arbeidet mot SOSI.
Organisering av tjenestekjeden
Når innbyggeren trykker på alarmen, overføres anropet automatisk til alarmmottaket hos SOSI. SOSI
har da mulighet til å kommunisere direkte med brukeren, og gjør med dette en første vurdering av
brukerens behov. På bakgrunn av vurderingen, avgjør SOSI hvorvidt de skal sende personell til
brukeren.
SOSI har tilgang til personalia, og noe informasjon om brukerens funksjonsevne. Dersom bruker har
spesielle hensyn SOSI bør kjenne til, kan brukeren samtykke i å dele disse opplysningene med
selskapet. SOSI har ikke tilgang til kommunens journaler.
SOSI er ansvarlig for å rykke ut til brukeren. I utgangspunktet skal SOSI levere akutt-tjenester til
brukerne, og ikke omsorgstjenester. I tilfeller hvor omsorgstjenester kreves, tar SOSI kontakt med
hjemmetjenesten i Bærum kommune.
Nedenfor presenteres statistikk fra SOSI for Bærum kommune fra de tre siste årene.
Figur 19 Antall alarmer og utrykninger per år i Bærum kommune
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Figur 20 Antall alarmer per bruker i Bærum kommune
6,5
5,7
5,1

2011

2012

2013

Som grafene viser, har antall alarmer vært økende i perioden, samtidig som antall utrykninger har
holdt seg relativt stabilt. Dette viser at silingsgraden har økt.

Figur 21 Antall alarmer, utrykninger og installasjoner per døgn i Bærum kommune
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Figur 22 Antall utrykninger per bruker i Bærum kommune
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Grafen over viser at antall utrykninger per bruker bare har økt marginalt siden 2011.
Bemanning, kompetansekrav og opplæring
SOSI har ansvar for opplæring av egne ansatte.
I sin strategiske plan for velferdsteknologi, nevner Bærum kommune på flere steder at prosjektene
kommunen nå gjennomfører er viktige for å styrke kompetansen på området. Kommunen peker også
på viktigheten av å styrke IT-kompetansen innen velferdsteknologi.
Kontroll og måling
Bærum kommune stiller krav om at alle utrykninger knyttet til trygghetsalarmer skal nå bruker innen
30 minutter.
IT-systemer og integrasjon
SOSI benytter egen programvare i alarmmottaket. SOSIs informasjon er ikke integrert med
kommunens journaler, og dette oppleves som et savn fra kommunen. I dag gir SOSI skriftlig beskjed
til kommunen kun dersom de opplever noe spesielt med en bruker eller brukerens situasjon. I tillegg
distribuerer SOSI generell statistikk til kommunen (som vist over).
Personvern og informasjonssikkerhet
Sensitiv informasjon vedrørende trygghetsalarmene behandles på papir, ettersom systemene til
kommunen og SOSI ikke er integrert. Dette innebærer at pasientinformasjon går med post mellom
kommunen og SOSI, som deretter registrerer informasjonen i sine respektive systemer.
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Betaling og finansiering
Trygghetsalarm skal i utgangspunktet leveres til selvkost, men Bærum kommune sponser i dag noe av
brukerens kostnader. Trygghetsalarm innvilget av kommunen koster 289 kr per måned.
Kommunen kjøper og eier trygghetsalarmene. I tillegg betaler de en fast kostnad per bruker til SOSI,
uavhengig av antall utrykninger til brukeren.
Gevinstrealisering
Bærum jobber ikke systematisk med gevinstrealisering i forbindelse med velferdsteknologi.
Kommunen oppgir at gevinstrealisering vil være viktig i det videre arbeidet.
Planer for fremtiden
Bærum kommune ønsker gjerne å oppskalere den velferdsteknologiske satsingen fra pilotprosjekter
til implementering som kan realisere gevinster for flere brukere.
Kommunen ønsker å ta de riktige valgene, og avventer derfor nasjonale føringer før videre planer
detaljeres. Bærum ønsker gjerne tydelige føringer knyttet til standarder og alarmmottak før videre
utredning på disse områdene intensiveres, og har avsatte midler til å delta aktivt i det nasjonale
arbeidet. Kommunen ønsker gjerne å se trygghetsalarmer og velferdsteknologi som integrerte
tjenester i fremtiden.
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6.1.2

Om Lindås kommune

Lindås kommune91

Lindås kommune ligger i Hordaland fylke. Kommunen har omkring
15.000 innbyggere. Lindås kommune vedtok i 2013 at kommunen skal
i en utviklingsprosess, der målet er å utføre helse- og
omsorgstjenester på en smartere og bedre måte92. Kommunen anser
omsorgsteknologi som et viktig virkemiddel for å få dette til. Målet
med omsorgsteknologi er å styrke innbyggernes egenomsorg og
mestring. Lindås kommune er en del av Nasjonalt
VelferdsteknologiProgram.

Fylke:
Hordaland
Antall innbyggere:
ca. 15.000
Andel innbyggere
over 65 år:
ca. 13 %

Omsorgsteknologiprosjektet i Lindås kommune
Lindås har siden 2012 samarbeidet med Høyskolen i Bergen
(HiB) og Tunstall i et forskningsprosjekt med omsorgsteknologi.
Det skal implementeres løsninger for inntil 250 personer som
bor i eget hjem. De omsorgsteknologiske løsningene
implementeres for innbyggere med hjemmetjenester, eller som
et rent forbyggende tiltak.
På grunn av prosjektet tilbyr Lindås ulike
omsorgsteknologitjenester, inkludert faste og bærbare
Bilde 12 Brosjyre om
trygghetsalarmer, røykvarslere, dørsensorer, fuktsensorer,
omsorgsteknologi i Lindås
bevegelsessensorer, ringesnorer, senge-/stolsensorer,
kommune
fallsensorer, oversvømmelsessensorer, epilepsisensorer og pilledispensere.
Planen for prosjektet strekker seg foreløpig frem til 1. august 2015. Det er knyttet forskning til
opplevde resultater for bruker og kvalitet i tjenestene. Forskningen ferdigstilles 1. august 2016.
Brukersegmenter
Lindås kommune har 120 aktive brukere av omsorgsteknologi per september 2014. Kommunen har
ca. 140 brukere med tradisjonell trygghetsalarm.
Omsorgsteknologi er et tilbud til hjemmeboende i alle aldersgrupper. Den klart største andelen
brukere er eldre. En del av brukerne har begynnende, eller utviklet demens, og bor i egen bolig. Noen
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brukere benytter omsorgsteknologi fordi det gir dem økt trygghet.
Yngre brukere av omsorgsteknologien er hovedsakelig brukere med kroniske sykdommer som er
kognitivt velfungerende boende i eget hjem. Noen få brukere er psykisk utviklingshemmede.
Lindås skiller mellom etablerte brukere med reell fare for å falle eller bli utsatt for lignende
hendelser, og brukere som er utsatt for få eller ingen hendelser (eksempelvis diagnostisert med
kroniske sykdommer). Omsorgsteknologi benyttes som forebyggende tiltak for sistnevnte
brukergruppe.
Potensielle brukere mottar informasjon om tjenestene gjennom brosjyrer, tilbud om
informasjonsbesøk i eget hjem og gjennom «åpent hus» i kommunens lokaler. I tillegg vil brukere
kunne bli eksponert for ulike medieoppslag i forbindelse med konferanser og lignende som
kommunen avholder.
Prosess for henvisning til trygghetsalarmer
Hjemmetjenesten i Lindås kommune har fem ressurspersoner innen omsorgsteknologi; fire
sykepleiere og en ergoterapeut. Ressurspersonene foretar en kartlegging sammen med bruker og om
ønskelig pårørende. Kartleggingen er vurderingsgrunnlaget for anbefaling av hvilken teknologi som er
mest egnet for å dekke brukerens behov.
Henvisningsprosessen er spesifisert i et eget flytskjema. Prosessen innebærer at hver enkelt bruker
mottar anbefaling om valg av utstyr.
Lindås kommune ønsker å presisere tydelig overfor potensielle brukere at omsorgsteknologi er en
foreløpig løsning for kommunen. Kommunen vil vurdere andre tiltak for innbyggeren dersom
prosjektet blir stanset på bakgrunn av politisk vedtak.
For tildeling av vanlig trygghetsalarm, må innbyggeren søke, eller tildeling skjer på bakgrunn av
hjemmetjenestens anbefaling.
Organisering av alarmmottak og tjenestekjeden
Omsorgsteknologiprosjektet benytter et eksternt alarmmottak eid av Alarm24.
Hver bruker har en hjemmesentral som samler signalene fra sensorene. Hjemmesentralen
videreformidler signalet til Alarm24s sentral, og Alarm24 får beskjed om hvilket hjelpemiddel som
har utløst alarm. Den ansatte ved alarmmottaket får deretter mulighet til å kommunisere med
brukeren, og vurderer på bakgrunn av denne informasjonen situasjonen.
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Innbyggernes hjemmesentraler har toveis høyttaler slik at alarmmottaket og brukeren kan
kommunisere med hverandre. Hjemmesentralen er koblet til strøm og telefonlinje, analog eller via
GSM.
Det eksisterer tre modeller for hvordan alarmene rutes i Lindås kommune. Alle modellene går først
via Alarm24:
Modell 1) Brannvesenets 110-sentral involveres: Ved utløst røyksensor forsøker først
Alarm24 å nå bruker, og kontakter samtidig brannvesenets 110-sentral, som deretter
kontakter brannvakten i Lindås kommune. Brannvakten rykker ut til den aktuelle brukeren
for å undersøke om alt er ok.
Modell 2) Hjemmetjenesten involveres: I de fleste tilfeller blir alarmene videreformidlet fra
Alarm24 til hjemmetjenesten i kommunen. Dersom samtalen blir videreformidlet til
hjemmetjenesten blir den rutet til et av fem geografiske områder. Hjemmetjenesten i det
aktuelle området drar ut til brukeren. Hjemmetjenesten vurderer hastegrad. Dersom det blir
vurdert som hasteoppdrag, drar man ut straks.
Modell 3) Alarmmottaket kontakter brukerens pårørende: En del brukere har oppgitt
pårørende som 2. linje support. Hjemmetjenesten ringes alltid opp dersom pårørende ikke er
tilgjengelig.
Bemanning, kompetansekrav og opplæring
Alarm24 opplyser til Lindås kommune at sentralen bemannes av helsepersonell.
Involverte i Lindås kommune har helsefaglig bakgrunn, med unntak av brannvakten.
Kontroll og måling
Lindås har gjennomført en brukerundersøkelse i samarbeid med HiB. Tilbakemeldingene fra
undersøkelsen viser at brukerne er positive til tjenesten, og de føler at omsorgsteknologi bidrar til
økt trygghet i eget hjem.
HiB er ansvarlig for å utarbeide måleparametere for prosjektet. HiB gjennomfører intervjuer med
brukere, pårørende og avholder fokusgruppeintervjuer med ansatte. I tillegg gjennomfører HiB
observasjoner av møter og prosesser i prosjektet.
Kommunen har utformet en egen sjekkliste for ulike prosess-steg i bruk av trygghetsalarmer og
omsorgsteknologi. Prosessen inkluderer installatører, brukere, ansatte, pårørende med flere, og skal
bidra til å sikre oversikt over ende-til-ende-prosessen.
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IT-systemer og integrasjon
Kommunen benytter Visma Profil. Alarmmottaket benytter Tunstall PNC 5.
Betaling og finansiering
Trygghetsalarmene og omsorgsteknologi finansieres ved at bruker betaler en egenandel til
kommunen basert på inntektsnivå.
Egenandelssatsene bruker betaler er fordelt etter to kategorier:



Under 2G i inntekt - 180 kr/mnd.
Over 2G i inntekt - 283 kr/mnd.

Dersom bruker ønsker GSM-løsning for hjemmesentralen, påløper det en engangskostnad på 2000 kr
i tillegg.
Monterings-, nedmonterings- og alarmmottakskostnader dekkes av brukeravgiften. Kommunen
betaler alarmmottaket per aktive alarm, og for montering betales det per oppkobling og nedkobling.
Kommunen har inngått avtale med Tunstall om sponsing av utstyr for opp til 250 brukere frem til
slutten av 2015.
Brukeravgiften står for 11 % av totalinntektene relatert til omsorgsteknologi i Lindås kommune.
Utover dette mottar kommunen tilskudd gjennom Nasjonal VelferdsteknologiProgram (42 %),
kompetansetilskudd fra Husbanken (22 %), tilskudd fra Regionalt forskningsfond (3 %), skjønnsmidler
fra Fylkesmannen (1 %), samt tilskudd fra Helsedirektoratets samhandlingsmidler (21 %).
Kritisk brukermasse
Kommunen har foreløpig ikke definert kritisk brukermasse.
Gevinstrealisering
Kommunen jobber ikke systematisk med gevinstrealisering nå, men har som målsetning å øke
fokuset på dette i tiden fremover. Kommunen har gjort seg noen tanker rundt målsetningen for
tjenestene. Foreløpige mål er knyttet til økt kvalitet på tjenestene, bedre ressursutnyttelse, og
utvikling av tjenestene kommunen leverer. Det er estimert at man har unngått tre
institusjonsinnleggelser siden kommunen startet med tjenesten. Gevinstene er kun diskutert i
uformelle organer. Kommunen ser behov for å dokumentere disse interne diskusjonene fremover i
tråd med økende volum på tjenesten. Forskningen som er ferdig i 2016 skal vise til realiserte
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gevinster.
Kommunen mener at tjenestene knyttet til omsorgsteknologi må måles mot andre tjenester. De
påpeker også at omsorgsteknologi kan motivere brukere, og skape økt trygghet.
I forkant av, og under hele prosjektet, har det vært sterkt fokus på involvering av ansatte og
informasjon. Kommunen har også gjort prosjektet til en del av ordinær drift.
Planer for fremtiden
Når prosjektet opphører, skal kommunen ta stilling til hvorvidt de skal opprettholde tilbudet om
omsorgsteknologi i kommunen, basert på politisk avgjørelse.
Lindås peker på at de savner lokal kontroll over alarmmottaket i dagens løsning, og at de opplever
ressurslekkasje i forbindelse med nåværende modell. Alarmmottakets organisering og valg av
teknologi er viktige punkter å ta stilling til i en eventuell videreføring av implementeringen.

6.1.3

Stavanger kommune93

Stavanger kommune ligger i Rogaland fylke. Kommunen har
omkring 131.000 innbyggere. Kommunen har etablert en langsiktig
strategi for pleie- og omsorgstjenester; «Omsorg 2025». Denne
strategien definerer hvordan kommunen skal sikre at fremtidens
tjenester innenfor fagområdet er av god kvalitet94. Viktige
satsingsområder for kommunen er:



Om Stavanger kommune
Fylke:
Rogaland
Antall innbyggere:
ca. 131.000

Andel innbyggere
Brukermedvirkning, individuell plan og helsefremmende
over 65 år:
arbeid for å styrke brukeren
ca. 15 %
Kvalitetsstrategi, bestiller/utfører-organisering, ny
finansieringsmodell og frivillig arbeid for å sikre rettferdig fordeling av tjenestetilbudet

Kommunen har etablert strategi for implementering av velferdsteknologi for 2014-201795.
Kommunens visjon innen velferdsteknologi er: «Selvstendig, trygg og aktiv». Hovedmålet er at
velferdsteknologi skal bli en del av kommunens tjenestetilbud og bidra til trygghet og mestring for
brukere, sikre bedre kvalitet på tjenestene, bedre arbeidsforhold- og miljø, samt være
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ressursbesparende. Kommunen satser på å ta i bruk teknologi innen områdene samhandling,
trygghet og sikkerhet, kognitiv støtte og rehabilitering.
Brukersegmenter
Stavanger kommune har i dag omkring 1.800 innbyggere med trygghetsalarm. Av disse er 1.469
brukere over 75 år, og 306 under 75 år. I utgangspunktet benytter alle brukere samme
trygghetsalarm, men enkle tilpasninger kan gjøres etter brukers behov. Eksempelvis kan en alarm
tilpasses med større utløserknapp for brukere som ikke er i stand til å trykke på en standard
utløserknapp.
Brukere søker om å få tildelt trygghetsalarm. På bakgrunn av dette fattes et vedtak som sier om en
innbygger får utdelt alarm. Utgangspunktet er at alle innbyggere med ønske om trygghetsalarm, får
tildelt det. Kommunen opplever at det har vært en jevn interesse fra innbyggerne for alarmene.
Kommunen gjennomfører hjemmebesøk til alle innbyggere over 80 år. Her får potensielle nye
brukere informasjon om tjenesten. I tillegg informerer kommunen om tjenesten i andre kanaler,
inkludert på kommunens hjemmeside.
Velferdsteknologiske tjenester
Stavanger kommune har tilbudt trygghetsalarmer siden siste halvdel av 1980-tallet.
Stavanger er deltaker i Nasjonalt VelferdsteknologiProgram. Kommunen er nå i gang med et arbeid
der de prøver trygghetspakker, inkludert fallalarm, brannalarm og snortrekkalarm hos omkring 25
personer som fra før av er brukere av tradisjonell trygghetsalarm. Utprøvingen startet i juni 2014 og
vil bli evaluert i løpet av høsten 2014.
Kommunen jobber også med bruk av nye strømmålere (Avanserte Måle- og Styringssystemer),
introdusert av Lyse Energiselskap. Stavanger har vurdert muligheten for at disse kan benyttes som
hussentraler.
Organisering av alarmmottak
Kommunen opererer med automatisk alarmmottak for trygghetsalarmer, og benytter systemet PCvakt. Systemet driftes av Vakt & Alarm i Etne. Avtalen ble inngått for omkring 13 år siden.
Alarmmottaket består av en automatisk svartjeneste som mottar brukernes anrop, og viderefører
disse til hjemmetjenesten i kommunen. Hjemmetjenesten er ansvarlig for å besvare anropene.
Dersom ingen i hjemmetjenesten har anledning til å besvare anropene, rutes de videre til legevakten.
PC-vakt har en såkalt «Call senter-funksjon» med pinkode som kan benyttes av pårørende eller andre
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som har behov for å komme i direkte kontakt med sykepleier.
Hjemmetjenesten opplever at alarmene noen ganger kan være en belastning i arbeidet. Spesielt
gjelder dette på tider av døgnet der det er mye å gjøre. Bruker kan da oppleve at det tar lenger tid
før hjemmetjenesten kan bistå.
Statistikk viser at 14 alarmoppkall havnet direkte hos legevakten i august 2014, selv om anropene
skulle ha vært besvart av hjemmetjenesten. Totalt ble det utløst 4.480 alarmer fra brukere i samme
periode.
Organisering av tjenestekjeden
Når en bruker trykker på alarmen, rutes alarmen automatisk via PC-vakt til hjemmetjenesten i det
aktuelle distriktet der brukeren bor. Hvert distrikt har til sammen tre dedikerte vakttelefoner
registrert hos PC-vakt. Vakttelefonene betjenes av de som er på jobb i hjemmetjenesten. Den ansatte
som betjener telefonen kan besvare anropet og snakke direkte med bruker.
Dersom den første oppgitte kontaktperson er opptatt eller ikke svarer, vil anropet rutes videre til
neste kontaktperson på listen. PC-vakt gir mulighet til å etablere andre omsorgssoner som
førstelinjekontakt.
Dersom telefonnumrene på kontaktlisten ikke blir besvart, rutes anropet videre til legevakten i
kommunen. Legevakten har en egen liste med oversikt over hvor brukeren bor. Ruting av anrop til
legevakt er et avvik, og det skal etterstrebes at dette ikke forekommer.
PC-vakt logger alarmoppkallsgrunner etter følgende kategorier:










Feil utløst alarm
Fall
Toalettbesøk / fare for fall
Sosial kontakt / angst
Hjerteproblematikk
Diabetes
Svikt i medisinsk teknisk utstyr
Annen grunn
Ukjent grunn / får ikke kontakt
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De fleste trygghetsalarmene er av typen Lifeline 400. Disse er fabrikkert av Tunstall. Kommunen har i
tillegg introdusert alarmene Lifeline Vi+ fra samme leverandør. Denne alarmtypen kan knyttes til
flere sensorer som spiller sammen, og som programmeres ut fra brukerens behov. Kommunen har så
langt valgt å ikke ta i bruk slike utvidelser av funksjonaliteten.
Da Tele og Samband, nå Vakt og Alarm, vant anbudskonkurransen vedrørende alarmmottak, ble
deres system integrert med pleie og omsorgssystemet CosDoc. Integrasjonen fungerer godt.
Kommunen har inntil videre valgt å holde seg til samme leverandør for å sikre at systemene
kommuniserer med hverandre.
Kommunens vedlikeholdsavtale med Vakt og Alarm omfatter støtte for teknisk personell hos
kommunen, overvåkning av system med mottak av feilkoder gjennom hele døgnet, samt fri
oppdatering og videreutvikling.
For å sikre at PC-vakt alltid er operativ, betjenes den av to dedikerte servere hvorav den ene er en
backupløsning. Serverne driftes av IT-avdelingen i kommunen. Kommunen har som mål å ha 100 %
oppetid på sine linjer. Det har forekommet tilfeller der hovedserver har gått ned, men da tar
reserveserver over. Leverandøren overvåker telefonlinjer. Ved eventuelle strømbrudd i Stavanger har
kommunen kapasitet med nødaggregat.
Betaling og finansiering
Trygghetsalarmene finansieres ved at bruker betaler en egenandel til kommunen basert på
inntektsnivå. Egenandelssatsene er fordelt i to kategorier:



Under 2G i inntekt - 180 kr/mnd.
Over 2G i inntekt - 285 kr/mnd.

I fremtiden skal satsene endres til følgende kategorier:




Under 2G – 180 kr/mnd.
Mellom 2 og 3G – 263 kr/mnd.
Over 3G – 525 kr/mnd.

Kommunen dekker alle kostnader knyttet til å operere alarmene, herunder installasjon, drift og
utrykning.
Totale lønnsutgifter for personell, budsjett for vedlikehold og innkjøp av alarmer beløper seg til kr
1.172.000 per år.
114

Finansiering av alarmer er knyttet til politiske vedtak, og må eventuelt vurderes ved overgang til nye
systemer.
Kritisk brukermasse
Teknisk sett er det nærmest ubegrenset hvor mange brukere alarmmottaket i Stavanger kommune
kan håndtere. Derimot er antall brukere begrenset av hvor mange brukere hjemmetjenesten har
kapasitet til å håndtere.
Hjemmetjenesten mottar betaling per oppdrag. Dersom antall brukere av trygghetsalarm øker, vil
dette kunne bidra til å øke hjemmetjenestens inntektsgrunnlag.
Planer for fremtiden
Det er besluttet at alle norske kommuner skal benytte digitale trygghetsalarmer fra 2017. Som del av
Stavanger kommunes handlings- og økonomiplan foreligger det planer om å oppgradere
alarmmottak og alarmparken. PC-vakt et gammelt system, og kommunen planlegger utskiftning av
dette om to år.

6.1.4

Trondheim kommune96

Trondheim kommune ligger i Sør-Trøndelag fylke. Kommunen har
omkring 180.000 innbyggere. Kommunen har i tillegg en betydelig
andel studenter, som sammen med tilgrensende kommuner i
Trondheimsregionen gir en total innbyggermengde på ca. 230.000.
Trondheim kommune er en del av Nasjonalt
VelferdsteknologiProgram.
Helsevakta og velferdsteknologi er to store satsingsområder i
Trondheim kommune.

Om Trondheim kommune
Fylke:
Sør-Trøndelag
Antall innbyggere:
ca. 180.000
Andel innbyggere
over 65 år:
ca. 12 %

Helsevakta skal gjøre det enkelt for innbyggere i kommunen å finne frem og få hjelp med uplanlagte
behov for helse- og velferdstjenester 24/7. Helsevakta skal også bidra til å skape økt sikkerhet og økt
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115

trygghet for etablerte brukere av helse- og velferdstjenester og deres pårørende ved at
henvendelsene sikres videre oppfølging. Helsevakta skal inneha system for å håndtere
velferdsteknologi som understøtter tjenesteytingen hjemme hos bruker.
Trondheim kommunes program for velferdsteknologi
Satsingen på velferdsteknologi i Trondheim er politisk forankret gjennom flere år, og i 2014 vedtok
politikerne en ”Temaplan for IKT, digitalisering og velferdsteknologi”. Det er utarbeidet
interkommunale mål og strategier for velferdsteknologiarbeidet, og dette er behandlet politisk hos
de øvrige involverte kommunene. Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal.
Det etableres nå et program for velferdsteknologi, som skal hjelpe kommunen å sikre en moderne
offentlig forvaltning, og møte ressursbehovet knyttet til velferdstjenester i årene fremover97.
I løpet av høsten 2014 vil fokus ligge på etablering av programmet og videreføring av allerede
igangsatte prosjekter. Kommunens visjon er at satsingen skal gi økt mestring for både innbyggere og
ansatte i kommunen. Programmet vil også være et av satsingsområdene i kommunens nye strategi
for forskning, utvikling og innovasjon.
I tillegg til å tilby enkle trygghetsalarmer med røykvarslere og tilpasset brukerutstyr, har Trondheim
prosjekter med utprøvinger av GPS, døralarmer og tilsvarende teknologier.
Brukersegmenter
Trondheim kommune har i underkant av 4.000 brukere av trygghetsalarmer, hvorav drøyt 200 er
GSM-alarmer. Kommunen er opptatt av brukerinvolvering, og har opprettet et kommunalt råd for
mennesker med nedsatt funksjonsevne (KFU), samt brukerråd for å ivareta brukerens behov.
Kommunen utfører også brukerundersøkelser, for å få innblikk i brukerens perspektiver.
Da kommunen introduserte trygghetsalarmer, opplevde de en umiddelbar økning i antall brukere.
Dette har nå stabilisert seg, og det er primært de med faktiske behov for alarm som har det.
Brukerne av trygghetsalarmer er primært eldre.
Gjennom kommunens program for velferdsteknologi jobbes det nå med å rette fokus mot personer
med behov i alle aldre. Flere av dagens brukere er i arbeidsfør alder.
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Organisering av alarmmottak og tjenestekjeden
Kommunen har i dag valgt en løsning der alarmmottak og alarmer leases fra SOS International (SOSI).
Enheten Trygghetspatruljen har ansvar for hele verdikjeden etter at bruker er innvilget
trygghetsalarm. Trygghetspatruljen er organisert under hjemmetjenesten.
På dag og kveld har enheten tre ambulante pleiere på vakt, på natt er de 14. Bakgrunnen for økning
på natt er at Trygghetspatruljen da også yter hjemmetjenester. Operatørene ved alarmmottaket er
ansvarlige for å vurdere alarmen, og ved behov sende ambulerende tjenester fra egen enhet til
brukeren. I tillegg besvarer alarmmottaket telefoner for hjemmetjenestene på kveld og natt.
Når brukeren trykker på alarmen, kobles brukeren automatisk videre til Trygghetspatruljen. Her
mottas anropet av en sykepleier eller en hjelpepleier, som på bakgrunn av kontakten med bruker og
tilgjengelig informasjon fra arbeidsflaten (registreringsverktøy og pasientjournal) avgjør videre tiltak.
Ved behov for utrykning, meldes oppdraget til den ambulante delen av Trygghetspatruljen. De
ansatte har delt byen mellom seg. Det er alltid helsefaglig kompetanse på jobb i den ambulante
delen, på natt også sykepleier(e).
I tillegg har kommunen egne teknikere og backupløsninger, som trer i kraft ved behov. Kommunen
understreker at backup er viktig for å besørge en robust og fremtidsrettet tjeneste.
Samlet står de 4000 trygghetsalarmene i kommunen for omlag 12.000 alarmtrykk per måned, hvorav
omkring 6-10 % av trykkene fører til utrykning. Den store differansen mellom alarmtrykk og
utrykninger, kommer av at Trondheim har et veldig bevisst forhold til å utvikle gode rutiner for å sile
anrop, samt at alarmmottaket har tilgang til både mottaket og pasientens journalsystem.
I løpet av høsten 2014 vil Trondheim kommune også motta alarmer fra samarbeidskommunene
Malvik og Klæbu.
Kontroll og måling
Kommunen har definert krav som skal sikre rask respons til bruker:



Fra en bruker trykker på alarmen til det opprettes kontakt med alarmmottaket skal det
maksimalt gå 30 sekunder
Fra bruker trykker på alarmknappen til helsepersonell rykker ut skal det maksimalt gå 30
minutter
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Trondheim benytter i dag programvaren Safecon, leaset av SOSI. Kommunen opplever utfordringer
med at nåværende system ikke er bygget for fremtiden. Gjennom anskaffelse av plattformen til
vaktsentralen i Helsevakta har kommunen startet arbeidet med å skape fundamentet for en helhetlig
plattform for mottak av alle uplanlagte helsebehov, inkludert velferdsteknologi. Vaktsentralen vil
være i drift med nytt mottakssystem fra høsten 2015.
Det er blant annet behov for integrasjon av flere talekanaler enn trygghetsalarm, digitalt mottak og
innebygget beslutningsstøtte. Velferdsteknologi, inkludert trygghetsalarmer, vil være neste steg på
veien.
Personvern og informasjonssikkerhet
For å ivareta informasjonssikkerheten har kommunen blant annet en databehandleravtale innbakt i
avtalen med SOSI.
Kommunen følger norm for informasjonssikkerhet. Alle virksomheter i helsesektoren skal inngå en
databehandleravtale når helse- og personopplysninger driftes eksternt. Omfanget av
databehandleravtalen må være tilpasset og avgrenset til behandlinger av helse- og
personopplysninger som skal settes ut til den eksterne driftsenheten98.
Kommunen anser de sentrale serverne som benyttes for å være sikre.
Betaling og finansiering
Kommunen tilbyr gratis trygghetsalarmer til sine brukere. Driften av Trygghetspatruljen budsjetteres
ut fra erfaringstall. Antall personer på jobb er basert på politisk vedtak.
Kritisk brukermasse
Trondheim kommune har hatt fokus på å utvikle gode tjenester. Ut fra kommunens sammenligning
med andre alarmmottak, er tjenesten effektiv, volum tatt i betraktning. Trygghetspatruljens virke
som hjemmetjeneste på natt bidrar til kostnadseffektivisering av drift. Det oppnås samdrift på
ukurante tider, og det skapes et større arbeidsmiljø gjennom natten.
Mottak av alarmer fra nabokommunene Klæbu og Malvik vil også bidra til mer kostnadseffektiv drift.
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Trondheim kommune antar at det bør være et volum på 3-4000 alarmer for å kunne drifte
kostnadseffektivt. Kommunen erfarer at fremtidens teknologi stiller krav til økt vurderingsarbeid.
Dette vil kunne medføre behov for flere ansatte på sikt.
Kommunen tror at mye vil avhenge av mottaksprogramvaren som benyttes. Tilgangen på
informasjon, beslutningsstøtte og oversikt over tilgjengelige ressurser vil være avgjørende for
kostnadseffektivitet.
Planer for fremtiden
Siden Trondheim kommune startet utprøvingen av velferdsteknologi i 2011, har kommunen opplevd
mange utfordringer knyttet til anvendelsen av teknologien. Kommunen opplever at
velferdsteknologiske løsninger gjerne fungerer godt hver for seg, men når alt blir samlet i en
vaktsentral, oppstår nye utfordringer. Kommunen har derfor jobbet mye med infrastruktur. Dette
skal danne grunnlaget for å lykkes videre med utrulling av velferdsteknologi.
Trondheim planlegger å dekke flere kommuner via Helsevakta. Dette henger tett sammen med
føringer fra statlige hold og hva kommunene velger. Teknisk sett opplever kommunen ikke
utfordringer med å skalere opp antall brukere, men antall helsepersonell vil måtte økes for å kunne
betjene flere brukere.
Vertskommuneavtale er inngått mellom Trondheim, Malvik og Klæbu. Denne avtalen vil innebære at
Trondheim får ansvaret for å motta alarmer på vegne av de tre kommunene.
På sikt er det også ønskelig å få tilgang på journalsystemet til Malvik og Klæbu. Dette vil kunne bli
muliggjort gjennom integrasjon til den nye programvaren i vaktsentralen, samt at lovverket åpner for
dette fra 1.1.2015. Dette vil særlig ha positiv effekt for kommunene som knytter seg til vaktsentralen,
da de ansatte vil kunne sile en større prosentandel av anropene med økt tilgang til informasjon.
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6.1.5

Fredrikstad kommune99

Fredrikstad kommune ligger i Østfold fylke. Kommunen har
omkring 78.000 innbyggere. Det overordnede og langsiktige
målet for kommunens seksjon for helse og velferd er å bidra til
at innbyggerne i økende grad mestrer sine egne liv100. Satsing på
helse- og velferdsteknologi er en av seks prioriteter kommunen
har for å oppnå dette.
Velferdsteknologiske prosjekter i Fredrikstad

Om Fredrikstad kommune
Fylke:
Østfold
Antall innbyggere:
ca. 77.000
Andel innbyggere
over 65 år:
ca. 15 %

Høsten 2011 satte Fredrikstad kommune i gang et omfattende
prosjekt innen velferdsteknologi knyttet til eSenior Interreg prosjektet. Prosjektet omfattet en
helhetlig plattform for pasientsignal, trygghetsalarm og velferdsteknologi. Alle eSenior-pilotboliger
skal settes opp med en grunnpakke og differensierte tilleggspakker for velferdsteknologi. Som en del
av prosjektet vil det gjennomføres piloter for å bestemme det beste utstyret for nattilsyn, fall og
kognitiv svikt. Grunnpakken vil blant annet inkludere eLås, trygghetsalarm og lyd/bildekommunikasjon. Trygghetspakkene skal bidra til å håndtere fall, kognitiv svikt, helse og ernæring,
lokalisering og sporing, sosial kontakt og kommunikasjon. Trygghetspakkene og plattformen er basert
på smarthusteknologi. Avvik skal håndteres av bruker selv eller pårørende. Dersom bruker ikke kan
håndtere avviket, slår det inn hos alarmmottaket, som håndterer situasjonen videre.
Fredrikstad jobber med å utarbeide en kommunedelplan og strategi for helse-, omsorgs- og
sosialtjenester som skal stå i tett sammenheng med IKT. Dette gjøres for å imøtekomme teknologisk
utvikling og bemanningsutfordringer innen disse tjenestene101.
Teknologi og nye arbeidsmåter skal bidra til102:






Helsefremmende og forebyggende arbeid
Helhetlig og koordinert pasient- og behandlingsforløp
Bedre samhandling og koordinerte tjenester
At brukere kan bo lenger hjemme og unngå sykehusinnleggelser
Å frigjøre ressurser til mer brukerrettede tjenester
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Brukersegmenter
Kommunen har 430 brukere av trygghetsalarmer. I tillegg har 300 brukere privat abonnement på
alarm levert av SOS International (SOSI). Kun innbyggere som har fått vedtak fra kommunen om
trygghetsalarm, får tilbud om dette gjennom kommunen.
I utgangspunktet tilbys alarmene til de som har vesentlig omsorgsbehov og som ikke er trygge
hjemme alene. Øvrige innbyggere kan kjøpe alarmer fra SOSI.
Primær målgruppe for alarmene er eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved
å bo alene. I dag er det overvekt av eldre brukere, og brukere med sterk funksjonshemning, som
benytter seg av trygghetsalarmene. Kommunen mottar i snitt 31 alarmer per døgn (2012). Av disse er
omkring 10 % akutte.
Nye, potensielle brukere av trygghetsalarm må søke kommunen om rett til trygghetsalarm. Det er
også mulig å få andre til å søke på vegne av en, men dette krever fullmakt. For å fatte et vedtak
innhenter kommunen de opplysninger som er nødvendig for å avgjøre saken. Vanligvis inkluderer
dette hjemmebesøk. I utgangspunktet skal saken avgjøres innen én måned, og kommunen skal gi
skriftlig begrunnelse dersom behandling tar lenger tid. Ved avslag, gis søkeren mulighet til å klage til
kommunen innen en frist på tre uker fra vedtaket ble mottatt103.
Organisering av alarmmottak
Kommunens alarmmottak ligger på legevakten. I utgangspunktet er legevakten ansvarlig for å
håndtere alle henvendelsene i 1. linje. Unntaket for dette er alarmer vedrørende brann, hvor
henvendelsene går rett til brannvesenet. Som en ekstra sikkerhet, går disse henvendelsene samtidig
til legevakten.
Når brukeren trykker på alarmen, går alarmen automatisk til legevakten. Legevakten kommuniserer
direkte med brukeren. På bakgrunn av denne samtalen foretas en første vurdering av brukerbehov.
Ved behov rutes anropet videre til hjemmetjenesten. Dersom brukeren har behov for lege, rykker
legen ut. Primært er hjemmetjenesten ansvarlig for å bistå brukeren.
SOSI kommuniserer direkte med bruker når alarmen går, og gjør en første vurdering av brukerens
behov. SOSI samarbeider med linje 2 på legevakten, der helsearbeidere tar i mot samtalene. På
tilsvarende måte, ruter SOSI anropet videre til hjemmetjenesten, ved behov. Hjemmetjenesten er
deretter ansvarlig for å rykke ut til brukeren.
Kommunen opplever at mer enn 50 % av anropene skyldes behov for praktisk bistand, og oppfølging
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fra hjemmetjenesten. Legevakttjenesten har som hovedhensikt å redde liv, og slike henvendelser har
derfor en negativ innvirkning på hele tjenesten.
Trygghetsalarmene benytter i dag analoge signaler, og er knyttet opp mot basestasjoner med
mulighet for å koble på brannvarsling.
Betaling og finansiering
De kommunale trygghetsalarmene finansieres ved at bruker betaler en egenandel til kommunen
basert på inntektsnivå. Egenandelssatsene brukerne betaler er fordelt etter to kategorier, avhengig
av inntektsnivå104:



0 - 2G i husstandens inntekt - 111 kr/mnd., og en årsavgift på 1.340 kr
Over 2G i husstandens inntekt - 259 kr/mnd., og en årsavgift på 3.105 kr

For tilsvarende tjenester fra SOSI ligger prisen på omkring 6.000 kr i året.
Kritisk brukermasse
Kommunen oppgir at kritisk brukermasse avhenger av hvilke typer tjenester som skal leveres.
Hvorvidt kommunen kun benytter 1. linje alarmmottak, eller flere tjenester i tillegg, vil avgjøre
størrelsen på kritisk brukermasse.
Kommunen mener at selv en enkel 1. linje vil kreve forholdsvis god medisinsk kompetanse, samt
tilgang til medisinsk informasjon om bruker, for god kartlegging av brukers situasjon og behov. Dette
vil være avgjørende for størrelsen på et mottak og geografisk dekningsområde, samt kritisk
brukermasse.
Planer for fremtiden
Kommunen er i en prosess for avklaring av alarmmottak og etablering av Helsevakt som forener
kompetanse fra blant annet legevakt, akuttavdeling, rus/psykiatri og hjemmesykepleie.
Våren 2014 startet kommunen opp en prosess for tettere samarbeid mellom hjemmesykepleie,
spesialisthelsetjeneste, fastlege og legevakt. Dette innebærer en ny organisering av
hjemmesykepleien, der tjenesten skal gå fra ti til fire virksomheter.
Kommunen ser behov for å motta og følge opp alarmanrop både sentralt og desentralt avhengig av
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bruker og tjenesteomfang, samt å rute samtalene videre til riktig sted nærmest mulig bruker og
tjenesteapparat. God infrastruktur vil dermed være viktig, sammen med et fleksibelt mottakssystem.
Kommunen planlegger å utvide dagens trygghetspakker, med fokus på hva som er det egentlige
behovet til brukerne kombinert med en innføring av hverdagsrehabilitering. Fremover skal
kommunen arbeide med å sette dette i system. Fredrikstad er i gang med et arbeid der de skal
utvikle en metodikk for utvikling av trygghetspakkene, med bruker i sentrum for å sikre best mulig
grad av egenmestring og funksjonsnivå, deltakelse og aktivitet.
Kommunen tror de vil revurdere eksisterende organisering av 1. linje for legevakt og
trygghetsalarmer, og ser positivt på et samarbeid innen robuste regioner. Det er viktig for
kommunen at alarmer fra bruker følges opp av en tjeneste nær brukeren. Kommunen nevner at de
har plattform, mulighet og vilje til å ta en rolle som felles Helsevakt for sin region.

6.1.6

Tinn kommune105

Tinn kommune ligger i Telemark fylke, og er en del av
kommunesamarbeidet Kongsbergregionen. Kommunen har
omkring 6.000 innbyggere. Et av kommunens viktigste mål
innenfor helse og omsorg er å gi et helhetlig, samordnet og
fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten
overfor brukeren106. Strategien for å oppnå målet innebærer
blant annet å ta i bruk ny teknologi i tjenesteproduksjonen.
Tinn kommune deltar i Kongsbergregionens fagnettverk for
helse og omsorg. De jobber blant annet med strategiske
prosjekter innen velferdsteknologi107.

Om Tinn kommune
Fylke:
Telemark
Antall innbyggere:
6.000
Andel innbyggere
over 65 år:
ca. 18 %

Velferdsteknologiske tjenester og prosjekter
Kommunen tilbyr trygghetsalarmer til brukere med behov for dette. Alarmene kan kobles til flere
ulike teknologier, slik som eksempelvis røykvarslere, epilepsimålere og sengealarmer. Denne
funksjonaliteten benyttes ikke i dag.
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Kommunene i Kongsbergregionen gjennomførte i 2012/13 en forstudie knyttet til mulig samarbeid
om innføring av velferdsteknologi i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene. Det overordnede
målet for studien var å kartlegge hvilke muligheter som ligger i å ta i bruk omsorgsteknologi for
kommunene, i tillegg til å se på forslag om hvordan kommunene bør samarbeide om dette videre.
På bakgrunn av anbefalinger i sluttrapporten startet kommunene et forprosjekt i mars 2013 for å
rulle ut valgte pilotløsninger108.
Tinn kommune har i samarbeid med Kongsbergregionen akkurat startet opp et prosjekt med bruk av
elektroniske pilledispensere. Prosjektet skal vurdere om bruk av teknologien kan redusere antall
besøk fra hjemmetjenesten, og at pasientene kan styre dagen sin fritt istedenfor vente på
hjemmebesøk. Fire innbyggere i kommunen er valgt ut for å delta i prosjektet.
Kommunen har i tillegg arbeidet med bruk av digitalt natt-tilsyn. Dette er et arbeid som
gjennomføres i samarbeid med blant annet Vitensenteret i Kongsberg, Arena Helseinnovasjon og
Høyskolen i Buskerud og Vestfold. Flere andre kommuner har deltatt, blant annet kommunene
Notodden, Nore og Uvdal og Holmestrand. På tross av flere utfordringer, eksempelvis knyttet til
mobilfrekvens, stabilitet i utstyret og samarbeidet mellom IT og helsearbeidere, viderefører
deltakerkommunene arbeidet høsten 2014. Prosjektet startet opp 1. oktober 2014, og vil vare i to
måneder.
Brukersegmenter
Kommunen har 219 brukere av trygghetsalarmer. Alarmene går via det analoge nettet, men dette
kan utvides til å inkludere GSM. Det er én bruker som har søkt om GSM-alarm så langt.
Eldre innbyggere utgjør den største andelen av brukerne. I tillegg leveres tjenestene til innbyggere
som er engstelige for å være alene hjemme, herunder rullestolbrukere, alkoholikere med høy
sannsynlighet for å falle og innbyggere med demens.
Prosess for henvisning til trygghetsalarm
Søknad om trygghetsalarm sendes til kommunens tildelingskontor. Som en del av søknadsprosessen
gjennomføres hjemmebesøk hos søkeren, og alarmer tildeles på bakgrunn av vedtak.
Potensielle brukere får informasjon om tjenestene på kommunens nettside. I tillegg blir det
informert om tjenesten under hjemmebesøk fra kommunen. Kommunen jobber også med å
utarbeide informasjonsmateriell som kan deles ut i papirformat.
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På et generelt nivå opplever kommunen problemer med at enkelte brukere trykker ofte på sine
alarmer. I slike tilfeller, vurderes brukerens sak, og kommunen tar en avgjørelse på om brukeren har
behov for andre tjenester.
Organisering av alarmmottak
Brannvesenet i Tinn er ansvarlig for å håndtere alarmmottaket. For å være i stand til å håndtere
alarmmottak, fikk brannvesenet tildelt en ekstra stilling for bemanning av vakttelefonen. Kommunen
mottar 1 - 8 alarmer på kvelden, og noe mindre på dagen.
Utrykning håndteres av hjemmetjenesten i kommunen. Dette inkluderer hjelpepleiere, assistenter og
sykepleiere. Primært betjener sykepleiere telefonen. Kommunen har to alarmtelefoner, som
håndteres av hjemmetjenesten.
Organisering av tjenestekjeden
Når en bruker trykker på knappen går alarmen hos brannvesenet. Brannvesenet får tilgang til enkel
informasjon om brukeren i sitt IT-system, som f.eks. pasientens navn, personalia og bosted.
Brannvesenet kommuniserer først direkte med brukeren, for å foreta en vurdering av brukerens
behov. Brannvesenet kontakter deretter hjemmetjenesten i kommunen.
Med mindre det kan avdekkes over telefonen at brukeren ikke trenger bistand, rykker
hjemmetjenesten ut til alle som trykker på alarmen.
For å få en oversikt over alarmene som videreformidles fra brannvesenet har kommunen en fysisk
alarmbok der de noterer ned alle alarmene de får inn per bruker.
Bemanning, kompetansekrav og opplæring
Brannvesenet får generell opplæring i bruk av teknologien for alarmmottaket. Hjemmetjenesten får
ikke en spesiell opplæring knyttet til dette området.
Kontroll og måling
Kommunen har ingen definerte mål for bruk av trygghetsalarmer. Hvilken responstid som leveres til
brukeren avhenger av hvor hjemmetjenesten befinner seg når alarmen går. Tinn kommune ønsker
ikke at det skal gå mer enn 30 minutter fra alarmen går til brukeren har fått hjelp.
IT-systemer og integrasjon
Brannvesenets IT-system er ikke integrert med kommunens øvrige fagsystemer. Dersom det er
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behov for å registrere informasjon om en bruker i deres journal, gjøres dette manuelt på bakgrunn av
opplysninger som lagres i kommunens fysiske alarmbok. I fremtiden er det ønskelig at alarmanrop
integreres med pasientjournaler, slik at disse opplysningene lagres digitalt og automatisk i brukernes
journal.
SOS International (SOSI) leverer kommunens trygghetsalarmer. Tinn leier disse alarmene på månedlig
basis, og en vaktmester i kommunen benyttes for å installere og reparere alarmene.
Betaling og finansiering
Brukeren må betale en egenandel for trygghetsalarmen på 110 kr/mnd., uavhengig av inntektsnivå.
For å leie alarmene av SOSI, betaler kommunen 35 kr/mnd. per alarm. Denne prisen lå tidligere på
100 kr/mnd. per alarm, men SOSI justerte nylig prisen ned til 35 kr/mnd. Kostnader til montering,
installasjon og tilsvarende dekker kommunen via en vaktmester.
I dag tar kommunen ikke betalt fra brukere som mister sine alarmer. Derimot vurderer de å starte
opp med dette, da det er kostbart for kommunen å erstatte alarmer.
Kritisk brukermasse
Tinn kommune har relativt høy andel eldre innbyggere. Tinn ser ingen utfordringer med å øke antall
brukere fra dagens nivå. Antall alarmanrop går i bølger, og belastningen på hjemmetjenesten er
varierende. Det er ønskelig med en ekstra sykepleier på kveldsvaktene for å kunne håndtere perioder
med mange anrop.
Planer for fremtiden
Tinn kommune jobber med å videreutvikle velferdsteknologitilbudet i kommunen. Kommunen ønsker
å utvide tilbudet med elektroniske pilledispensere til flere brukere. Antall hjemmebesøk hos
pillebrukere med behov for bistand vil da kunne reduseres betydelig, og brukerne vil kunne mestre
egen hverdag i større grad enn i dag. Det er også sett på muligheten for å kommunisere med
brukeren via dataskjerm.
Kongsbergregionen jobber med å utvikle sykehjem som i større grad skal benytte velferdsteknologi, i
samarbeid med lokale teknologibedrifter og samarbeidspartnere fra Tyskland. Tinn har meldt sin
interesse for å være en del av dette prosjektet.
Kommunen vurderer også muligheten for å rute alarmanropene direkte inn på telefonene til
hjemmetjenesten. På denne måten kan man spare ett ledd i prosessen, og samtidig sikre at den
første personen brukeren kommuniserer med har helsefaglig bakgrunn.
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6.1.7

Listerregionen 109

Listerregionen ligger i Vest-Agder fylke, og inkluderer
kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal,
Lyngdal og Sirdal. Regionen har omkring 36.000 innbyggere.
Kommunene samarbeider om helse og velferd gjennom
Helsenettverk Lister. Velferdsteknologi og telemedisin er et av
to satsingsområder for helsenettverket110. Hovedmålet
kommunene ønsker å oppnå med velferdsteknologi er å gi
innbyggere muligheten til å bo hjemme lenger. Listerregionen er
en del av Nasjonalt VelferdsteknologiProgram.
Velferdsteknologiske tjenester og prosjekter
Listerregionen ønsker at eldre og innbyggere med
omsorgsbehov i de seks kommunene skal kunne leve livet sitt
lenger utenfor institusjoner. Det er et mål at eldre innbyggere
alltid skal føle seg trygge, og aldri være ensomme.

Om Listerregionen
Fylke:
Vest-Agder
Kommuner:
Farsund, Flekkefjord,
Hæbostad, Kvinesdal,
Lyngdal og Sirdal
Antall innbyggere:
ca.36.000
Andel innbyggere
over 65 år:
ca. 13 %

De seks kommunene er i gang med å prøve ut forskjellige tiltak for alle typer brukere av
velferdstjenester. Eldre er et viktig satsingsområde fordi de er den største mottakergruppen av
tjenester. Samtidig er fysisk utviklingshemmende, psykisk utviklingshemmede og brukere innen
rusomsorgen og viktige grupper å ivareta111.
Med prosjektmidler fra «Saman om ein betre kommune» har de seks kommunene inngått et
samarbeid om implementering av velferdsteknologi og innovasjon i helse- og omsorgssektoren. De
seks kommunene er med i to felles pros ekter; ”Lenger i eget liv” og ”Trygghetspakken”. I tillegg har
de egne prosjekter i den enkelte kommune.
Målet med pros ektet ”Lenger i eget liv” er at teknologi skal muligg øre at eldre i Lister-kommunene
skal kunne leve lenger i egne boliger utenfor institusjon. Prosjektet har satt velferdsteknologi på
agendaen og blitt en arena for informasjonsdeling. Innenfor prosjektet jobbes det med, og utveksles
kunnskap om, Hjem 2015, Bolig 2015, omsorgsboliger, journal på brett, multidose, avansert
sykesignal-anlegg, Trygghetspakken og telemedisin.
Prosjektet «Trygghetspakken» er en del av Nasjonalt VelferdsteknologiProgram. Kommunene er nå i
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riggings- og utprøvingsfasen. Helsedirektoratet har gitt Lister-kommunene i oppgave å utvikle og
implementere 50 trygghetspakker innen utgangen av 2014. Prosjektet er bevilget 3,1 millioner
kroner i 2014. Erfaringene fra prosjektet brukes også i arbeidet opp mot «Saman om ein betre
kommune»-prosjektene i Lister.
I tillegg skal regionen gjennomføre et telemedisinsk prosjekt vedrørende KOLS. Prosjektet, «United 4
Health», gjennomføres i samarbeid med Sørlandet Sykehus og Universitetet i Agder. Prosjektet er et
implementeringsprosjekt for digital oppfølging av pasienter som utskrives fra sykehus etter KOLSforverring. Prosjektet starter opp i Lister i løpet av september 2014.
Brukersegmenter
Listerregionen har i dag velferdsteknologi i drift i kommunene, og 46 trygghetspakker er helt eller
delvis implementert i regionen med varierende innhold. Brukeren kan få tilgang til mobile
trygghetsalarmer med GPS, i tillegg til epilepsialarmer, dørsensorer, sengesensorer og
stemmesensorer som er under utvikling. Teknologien som er tatt i bruk varierer fra kommune til
kommune i regionen.
Innbyggere i Listerregionen må søke for å få tildelt trygghetspakke. Søknadene behandles basert på
analyse av brukerbehovet.
Organisering av alarmmottak og tjenestekjeden
I dag er det opp til den enkelte kommune i regionen hvordan alarmmottak organiseres. Dette
innebærer at det eksisterer seks ulike måter å organisere alarmmottak på, med ulike aktører som er
ansvarlige for de ulike delene av alarmtjenestene i hver kommune.
Fire av de seks kommunene ruter alarmer til hjemmesykepleien, Flekkefjord bruker brannvakten, og i
Sirdal er det ambulansetjenesten som rykker ut. Noen innbyggere har alarmer linket direkte til
pårørende. Pårørende kjenner sine egne godt, og vil dermed kunne være godt egnet til å gjøre en
første vurdering av brukerens behov.
Bemanning, kompetansekrav og opplæring
I bemannede mottak er det brannvakten eller helsepersonell som er ansvarlig for å motta
alarmanropet. Det er ikke foretatt vurderinger i forhold til hvilken kompetanse disse bør ha. I
motsetning til hjemmesykepleien har brannvakten ingen helsefaglig bakgrunn. Dette innebærer å
gjøre vurderinger uten tilgang til pasientjournaler. Hjemmesykepleien er opptatt av at det er
hensiktsmessig å kjenne brukeren for å forstå deres behov.
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IT-systemer og integrasjon
Fem av seks kommuner bruker samme system for alarmmottak.
Listerkommunene har etablert fellesregionale fagsystemer innenfor flere fagområder, herunder også
helse og velferd. Fagsystemene er ikke integrert med alarmmottakenes systemer. Dette medfører
blant annet ulemper med manuell journalføring for ansatte.
De fleste kommunene har analoge løsninger for alarmer, og problemer med telefonlinjer er en stor
utfordring for regionen. Eksempelvis bidro et lynnedslag sommeren 2014 til å skape slitasje på
kobberledningen i regionen. Slitasje fører til at det ikke er mulig å rute anrop videre, og medførte
ustabile tjenester for brukeren. På det verste var det ti dager nedetid på trygghetsalarmene i
regionen.
Regionen opplever at teknologien er mangelfull, og at dagens infrastruktur er begrensende. Det er et
ønske om å gå over til GSM, men i dag går trygghetsalarmene på 2G og ikke 4G.
Betaling og finansiering
Kommunene i regionen har ulike betalingsordninger for trygghetsalarmer, men i alle kommunene må
brukere betale en egenandel. Prisene reguleres og vedtas av kommunestyret hvert år. Betalingen
gjennomføres typisk hver måned.
Planer for fremtiden
Dagens organisering av alarmmottak er nå under evaluering. Det er et ønske om å samordne
kommunene på dette området i større grad enn i dag. Utfordringen for kommunene er lange
avstander, med opp til fire timers kjøringer innad i regionen.
Regionsamarbeidet utreder mulige løsninger for dette, eksempelvis knyttet til tverrkommunale
løsninger for alarmmottak. Valget står mellom bemannet mottakssentral, eller alarmmottak direkte
gjennom hjemmesykepleien. En slik organisering vil samordne regionen, samt gi større fleksibilitet
enn dagens løsning. Det vil og være mulig at alarmer kan differensieres og rutes i forhold til
klokkeslett. Noen har tatt til orde for IKS. Dette er styrt av prosesser rundt kommunesammenslåing.
Listerregionen har gode erfaringer med IKS fra andre sammenhenger.
Det er videre ønske om å etablere tydelige måleparametere for alarmmottak. Dette er også en del av
utredningsarbeidet kommunen har iverksatt i prosjektet ALMO-Lister med bistand fra Universitetet i
Agder.
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6.1.8

Oslo, St. Hanshaugen bydel112

St. Hanshaugen bydel i Oslo kommune har omkring 36.000
innbyggere. Bydelen arbeider nå med å justere organisasjonen
og tjenestetilbudet innen helse og omsorg for fortsatt å kunne
tilby gode tjenester på en effektiv måte til innbyggerne. St.
Hanshaugen bydels overordnede mål for helse- og
omsorgstjenestetilbudet er å bidra til at bydelens innbyggere
opplever at det er best å bo lengst mulig i eget hjem113. Bydelen
er med i Nasjonalt VelferdsteknologiProgram.
Velferdsteknologiske tjenester og prosjekter

Om St. Hanshaugen bydel
Fylke:
Oslo
Antall innbyggere:
36.000
Andel innbyggere
over 65 år:
ca. 3,6 %

St. Hanshaugen bydel jobber med å tilby innbyggerne ulike velferdsteknologiske tjenester. 400
brukere i bydelen benytter den enkle trygghetsalarmen fra Oslo kommune.
De velferdsteknologiske tjenestene inkluderer blodtrykksmålere tilknyttet fallsensorer, GPSovervåkning, videokommunikasjon med mer. Bydelen har innført bruk av nettbrett for
kommunikasjon mellom medarbeider og innbygger. 50 alarmer er koblet opp mot brannvesenet.
I tillegg måler bydelen eksempelvis O2-verdier for innbyggere med alvorlig astma. Astmatikere blir
ofte innlagt på sykehus fordi de blir redde av pusteproblemer. Nå avleses innbyggernes verdier av
sykepleiere, og sykepleierne drar hjem til brukeren dersom verdiene viser behov for tilsyn.
Bydelen erfarer at innføringen av velferdsteknologi forhindrer sykehusinnleggelser, og gir færre
legebesøk.
Organisering av alarmmottak
Helseetaten i Oslo har inngått en avtale med SOS International (SOSI), om leveranse av
trygghetsalarmtjenester til kommunen. SOSI er ikke ansvarlig for alarmmottak tilknyttet de
velferdsteknologiske løsningene i St. Hanshaugen bydel.
Bydelen ønsker en mer personlig tilknytning mellom bruker og helsepersonell for alarmmottak ved
bruk av annen velferdsteknologi. Bydelen anser det som mest hensiktsmessig å koble alarmer direkte
mellom helsepersonell og bruker, slik at helsepersonell utvikler et personlig forhold
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Oldereid E. og Berger S.B. (2014): St.Hanshaugen bydel, intervju gjennomført 20.08.14.
Oslo kommune, Bydel St. Hanshaugen (2013): Eldreomsorg i bydel St. Hanshaugen – 2 år med Samhandlingsreformen. Velferds- og
helseavdelingen, saksframlegg.
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tjenestebrukeren.
Tilbakemeldinger bydelen har fått tyder på at tettere kontakt mellom bruker og helsepersonell bidrar
til økt trygghet, færre utrykninger og generelt roligere brukere.
St. Hanshaugen bydel ønsker derfor ikke å knytte de velferdsteknologiske tjenestene til et felles
alarmmottak. De anser dette som et unødvendig mellomledd, og har ingen planer om å integrere
Oslo kommunes trygghetsalarmtjeneste tettere med de øvrige velferdsteknologitjenestene i bydelen.
IT-systemer og integrasjon
I arbeidet med trygghetsalarmer benytter bydelen hovedsakelig pleie- og omsorgssystemet Gerica.
Gerica er ikke integrert med alarmmottak for velferdsteknologi.
Betaling og finansiering
Brukerne i bydelen pleide å betale egenandel for bruk av alarm. I 2014 ble det vedtatt at det ikke skal
være egenandel for trygghetsalarm.
Planer for fremtiden
Utviklingsprosjektene i bydelen gjennomføres i tett samarbeid med akademia, andre bydeler,
nasjonale aktører og diverse leverandører.
Bydelen har som mål å redusere bruken av sykehjem i fremtiden, og tror velferdsteknologi vil være
avgjørende for å få dette til. Kommunen ønsker å øke fokuset på hverdagsmestring, og unngå å
behandle brukerne som pasienter. St. Hanshaugen bydel ønsker at søknader om hjelp skal omgjøres
til søknader om hva en kan gjøre for å mestre egen hverdag.

6.1.9

SOS International114

SOS International (SOSI) fusjonerte med Hjelp24 Trygghetssentralen sommeren 2014. SOSI er i dag
Norges største private leverandør av helsefaglige alarmtjenester. Selskapet leverer teknologiske
helsetjenester til hjemmet som skal bidra til økt trygghet og livskvalitet for bruker.
I dag har selskapet 110 kommunale kunder som benytter alarmtjenester, og åtte kommunale kunder
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Bakken A. og Østreng S. (2014): SOS International, intervju gjennomført 19.09.2014.
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som benytter legevakttjenester. SOSIs kunder omfatter små, mellomstore og store kommuner spredt
over hele landet.
Samlet utgjør dette en kundebase på 32.000 brukere av trygghetsalarm, i overkant av 40 % av Norges
trygghetsalarmbrukere totalt. SOSI er i tillegg tilknyttet 1.200 private brukere av trygghetsalarm.
Tjenestene den enkelte kommune mottar avhenger av lokale ønsker og behov. Hvert år mottar SOSI
rundt 605.000 helserelaterte henvendelser, og 20.000 legevakthenvendelser.
SOSI leverer følgende tjenester til sine kunder:











Helsefaglig bemannet alarmmottak
Trygghetsalarm
Legevakttelefon
Svartjenester for kommuner
GPS/GSM-trygghetsalarm
Utstyr for velferdsteknologi inkludert medisinsk godkjent måleutstyr
2-veis kommunikasjon opp mot kommunenes EPJ-system
Teknisk mottak
Bakvaktmottak
Utleie av mottak/satellittelefon

SOSI har to fysiske alarmmottak i henholdsvis Oslo og Sandvika, der Oslo er desidert størst. De to
mottakene betjener henvendelser fra hele landet.
SOSI leverer full dekning av alarmtjenester til seks kommuner i region Stor-Oslo, blant annet Oslo,
Bærum og Asker. Dette innebærer ansvar for installasjon, reparasjon og utrykning til bruker.
Hvert år gjennomfører selskapet omkring 20.000 helsefaglige utrykninger i Oslo-området fra sine to
alarmmottak.
Selskapet har offentlig godkjent helsepersonell på vakt alle timer av døgnet året rundt. Samlet
leverer SOSIs alarmmottak en silingsgrad på 75 %.
Kritisk brukermasse
Ifølge SOSI er det viktig å oppnå signifikante volumer når alarmmottak etableres. SOSI peker på at det
er nødvendig å satse på større, robuste enheter med tilstrekkelig kompetanse og logistikk for å kunne
levere gode tjenester til bruker. Selskapets egne vurderinger viser at det er nødvendig å være
tilknyttet minimum 4.000 brukere for å oppnå stordriftsfordeler og dermed kunne drive gode og
kostnadseffektive alarmmottak.
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SOSI mener det er viktig at personell med sykepleierfaglig utdannelse håndterer alarmanrop, for å gi
brukeren den beste bistanden og for å kunne reagere raskt i kritiske situasjoner.
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7 ANALYSE AV FUNN OG ANBEFALINGER
Dette kapitlet presenterer fellestrekkene for implementering av velferdsteknologi og organisering av
alarmmottak i hvert enkelt land. De viktigste funn fra hvert land blir presentert og analysert. Basert
på kartleggingen, foreslås det seks ulike modeller for organisering av alarmmottak i Norge.
Modellene blir vurdert, og det presenteres en anbefalt modell.

7.1

Fellestrekk for organisering av velferdsteknologi og alarmmottak

7.1.1

Storbritannia

Britiske myndigheter jobber bevisst med økt integrasjon av helse- og omsorgstjenester med brukeren
i fokus, og har tydelige mål om at innbyggeren skal klare seg på egen hånd og bo lenger hjemme.
Storbritannia benytter telecare og telehealth som sentrale virkemidler i dette arbeidet. Staten har
foretatt betydelige investeringer i infrastruktur, og gjennomfører omfattende programmer og
kampanjer knyttet til integrasjon av prosesser og gevinstrealisering fra velferdsteknologiske
tjenester.
Fellestrekkene for implementering av velferdsteknologi i britiske kommuner kan oppsummeres med
følgende:








Britiske kommuner implementerer telecare i stor skala
Velferdsteknologiske tiltak defineres og prioriteres ut fra data fra alarmmottak og helse- og
omsorgsstatistikk
Velferdsteknologiske løsninger er integrert i kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester
Kommunene er fokusert på etablering av ende-til-ende-prosessen
Henvisningsprosessen for telecare er grundig, da den samler inn omfattende informasjon om
behov, mulige risikoer og potensielle gevinster ved innføring av velferdsteknologi for den
enkelte bruker
Kommunene har fokus på måling av faktiske gevinster og unngåtte kostnader tjenestene
medfører

Fellestrekkene for alarmmottak i britiske kommuner kan oppsummeres med følgende:



Respons som ikke krever helsefaglig personell håndteres av dedikerte responsteam fra
kommunen eller private leverandører
Ansatte som mottar alarmer og responsteam er ofte personell uten helsefaglig bakgrunn
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Pårørende involveres i alarmmottakenes tjenestekjede
Omkring 90 % av innkomne alarmer håndteres av alarmmottak
Statistikk fra anrop benyttes bevisst i alarmmottakenes og kommunenes planleggingsarbeid
Alarmmottakene arbeider godt sammen med øvrige tjenesteområder i kommunene, men
mangler integrasjon med fagsystemer

Overordnet vurdering av organisering av alarmmottak i britiske kommuner:







7.1.2

Dedikerte responsteam og involvering av pårørende reduserer belastning på
hjemmetjenesten, legevakt og nødeetater
Bruk av personell uten helsefaglig bakgrunn reduserer lønnskostnader knyttet til
alarmmottakene og øker ressurstilgang
God informasjon og kunnskap om brukeren samt smarte systemer sikrer høy silingsgrad for
innkomne alarmer
Bruk av statistikk muliggjør effektiv ressursplanlegging
Velferdsteknologi fremstår som et integrert tjenestetilbud i kommunene
Manglende integrasjon med kommunale fagsystemer hindrer effektiv informasjonsflyt

USA

USA har opplevd økende fokus på velferdsteknologi etter introduksjonen av Affordable Care Act
(2010) som skal tilgjengeliggjøre helsetilbudet for flere befolkningsgrupper.
Velferdsteknologi er bevist å ha positiv effekt på viktige måleparametere i kommunene, som f.eks.
antall gjeninnleggelser av pasienter. Teknologibaserte hjemmetjenester drives i større skala av store
aktører, som eksempelvis tilbyderen Kaiser Permanente (KP). KP ser for seg en fremtid hvor hjemmet
skal være navet for helsetjenester, slik at knappe ressurser utnyttes i større grad enn i dag. Målet er
at brukeren skal oppleve et sømløst tjenestetilbud.
KP er restriktive m.h.t. deling av informasjon, og rapporten kan derfor ikke gjengi nærmere detaljer
rundt organisering av alarmmottak hos tilbyderen.

7.1.3

Danmark

Danske myndigheter satser bevisst på bruk av velferdsteknologi, og har et tydelig fokus på dette i sin
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strategiske satsing innen helse og omsorg. Fonden for Velfærdsteknologi er etablert for å sikre
målrettet arbeid med utbredelse av velferdsteknologiske løsninger.
Fellestrekkene for implementering av velferdsteknologi i danske kommuner kan oppsummeres med
følgende:





Fokus på pilot/implementering gjennom statlig finansierte felleskommunale
satsingsprosjekter
Fokus på bruk av telehelse innen velferdsteknologi
Varierende grad av integrasjon mellom velferdsteknologiske løsninger og øvrige helse- og
omsorgstjenester i kommunene
Økende fokus på måling av gevinster

Alarmmottak håndteres ulikt på tvers av danske kommuner. Fellestrekkene er:




Flere danske kommuner har valgt, eller vurderer, desentraliserte løsninger hvor anropene
overføres direkte fra bruker til hjemmetjenesten
Omkring 50-60 % av innkomne alarmer håndteres av alarmmottak
Alarmmottakene er ikke integrert med kommunens fagsystemer

Overordnet vurdering av organisering av alarmmottak i danske kommuner:




7.1.4

Desentralisert løsning hvor hjemmetjenesten har direkte kontakt med bruker, fører til økt
trygghet og individuell tilnærming for innbyggeren
Lav silingsgrad medfører belastning på hjemmetjenesten
Manglende integrasjon med kommunale fagsystemer hindrer effektiv informasjonsflyt

Sverige

Sverige har et sterkt fokus på velferdsteknologi, og en konsekvens av dette er at landet har kommet
lenger i arbeidet med standarder for kommunikasjon i velferdsteknologiske løsninger sammenlignet
med Norge. For eksempel skal alle trygghetsalarmer i Sverige være digitale innen utgangen av 2015.
Den svenske modellen for organisering av velferdsteknologi og alarmmottak preges av en sentralisert
tilnærming.
Mer enn 2/3 av de svenske kommunene har valgt å kjøpe tjenester fra to sentrale leverandører av
alarmmottak. Det sentrale mottaket kommuniserer først med bruker, og deretter rutes eventuelle
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alarmer videre til den lokale hjemmetjenesten.
Et fåtall av kommunene som er tilknyttet sentral løsning, benytter kun sentrale IT-løsninger fra
alarmmottaksleverandørene. Disse kommunene har fortsatt bemannet egne alarmmottak.
Det er kun kartlagt én svensk kommune, og det er derfor ikke tilstrekkelig grunnlag for å angi
fellestrekk for intern organisering i kommunene.

Overordnet vurdering av organisering av alarmmottak i svenske kommuner:










7.1.5

Sentral løsning sikrer kritisk brukermasse og effektiv drift
Den svenske modellen kan håndtere et høyt signalvolum
Kommunene ivaretar fokus på sine kjerneoppgaver, fremfor drift av alarmmottak
De sentrale mottakene er større enheter som kan etablere robuste teknologiske løsninger,
sterkt kompetansemiljø, høy sikkerhet og redundans
Aktørene evner å profesjonalisere arbeidet og sikre høy kvalitet på tjenestene
De sentrale mottakene genererer et omfattende datagrunnlag, og tilgjengeliggjør statistikk
som kan benyttes i kommunal planlegging
Sentrale mottak ligger langt fra brukeren, og det kan oppstå utfordringer knyttet til opplevd
trygghet hos innbyggeren
Grensesnittet mellom alarmmottaket og hjemmetjenesten kan være mer utfordrende enn
dersom mottaket ligger lokalt
Sentralisering av mottak i land med få innbyggere medfører en konsentrasjon rundt få, store
leverandører

Norge

Norges satsing på velferdsteknologi anses å ha kommet noe kortere sammenlignet med øvrige
geografier beskrevet i rapporten. Nasjonalt VelferdsteknologiProgram er etablert blant annet for å
bidra til gode modeller for innføring og bruk av velferdsteknologi.
Fellestrekkene for implementering av velferdsteknologi i norske kommuner kan oppsummeres med
følgende:


Norske kommuner tester og piloterer velferdsteknologi i småskala
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Velferdsteknologiske løsninger er i begrenset grad integrert i kommunens øvrige helse- og
omsorgstjenester
Trygghetsalarm og velferdsteknologiske løsninger fremstår ikke som integrerte tjenester i de
fleste kommuner
Kommunene har nesten ingen måling av faktiske gevinster og unngåtte kostnader tjenestene
medfører
Kommunene fremstår som fokuserte på velferdsteknologiske produkter fremfor prosesser,
organisering og kompetanse
Norske kommuner avventer statlige anbefalinger og føringer m.h.t. standarder og
infrastruktur

Norske alarmmottak håndteres ulikt på tvers av kommuner. Fellestrekkene er:









Alarmmottak organiseres ulikt fra kommune til kommune
Alarmmottak og tilknyttede tjenester utføres av personell med helsefaglig bakgrunn
Kommuner involverer hjemmetjenesten og nødetatene i alarmmottak
Andel av innkomne alarmer som håndteres av alarmmottak er betydelig lavere enn i
Storbritannia (ofte 50 %)
Anropsstatistikk benyttes i varierende grad som beslutningsunderlag for kommunene
Alarmmottakene er ofte adskilte enheter som ikke jobber særlig integrert med kommunen
forøvrig
Små kommuner benytter en betydelig andel av sine ressurser for å opprettholde kvalitet på
alarmmottakene
Alarmmottakene er ikke integrert med kommunens fagsystemer

Overordnet vurdering av organisering av alarmmottak i norske kommuner:








Selv små kommuner opererer med dedikert personell til alarmmottak. Dette oppleves lite
effektivt og medfører variert kvalitet på tjenestene
Bruk av personell med helsefaglig bakgrunn medfører høye lønnskostnader, og utfordringer i
rekrutteringsarbeidet
Lav silingsgrad skaper belastende situasjon for hjemmetjenesten
Involvering av nødetater kan medføre utfordringer knyttet til prioritering av alarmmottak
Manglende bruk av statistikk forhindrer effektiv planlegging og gjør kommunale beslutninger
utfordrende
Manglende integrasjon med kommunen for øvrig, forhindrer fokus på helhetlig brukerforløp
Små og mellomstore kommuner vil oppleve utfordringer knyttet til fremtidig organisering av
alarmmottak når volum på signaler fra velferdsteknologiske løsninger øker
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7.2 Viktige hensyn og vurderinger for fremtidig organisering av alarmmottak
Valg av fremtidig modell for organisering av alarmmottak i norske kommuner bør hensynta følgende
viktige faktorer:
Grad av belastning på hjemmetjenesten, legevakten og nødetater: Fremtidig organisering av
alarmmottak bør medføre lav belastning på kommunenes hjemmetjeneste, legevakt og nødetater.
Fremtidig organisering bør sørge for at hjemmetjenesten kan håndtere økende antall pleietrengende,
og nødetater bør ha mulighet til å fokusere på sine kjerneoppgaver.
Mulighet til å håndtere høyt signalvolum: Fremtidig volum på signaler fra velferdsteknologi
forventes å øke betydelig i fremtiden115. Det er derfor viktig å legge til rette for teknisk robuste
løsninger med mulighet for å håndtere volumøkninger.
Mulighet til å oppnå kritisk brukermasse: Kritisk brukermasse er viktig for å oppnå effektiv drift og
tilstrekkelig kvalitet på tjenestene. Kritisk brukermasse i Norge anses å være minimum ca. 20.000
brukere basert på erfaringstall presentert i rapporten.
Mulighet til å møte høye krav til nettverkskapasitet og sikkerhet: Det forventes økt bruk av rik data
fra sensorer og kamera i forbindelse med økt grad av kameraovervåkning116 og telehelse117. Dette
stiller vesentlige krav til økt nettverkskapasitet og sikkerhet.
Mulighet til å ivareta brukerorientering: Stortingsmeldingen «Morgendagens omsorg» beskriver at
helse- og omsorgstjenester i større grad skal innrettes etter brukerbehov. Fremtidig organisering av
alarmmottak bør sikre at brukerorientering ivaretas.

7.3 Vurdering av mulige modeller
Mulige modeller for fremtidig organisering av alarmmottak i Norge:



Modell 1«Eget mottak»: Hver kommune drifter eget alarmmottak.
Modell 2 «Regionale løsninger»: Det etableres regionale alarmmottak med minimum femsvy deltakende kommuner.
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Helsedirektoratet (2012): Velferdsteknologi. Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og
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Erfaringer hentet fra Kaiser Permanente i USA, beskrevet i kapittel 4.

140







Modell 3 «Uten mottak»: Kommuner kutter bruk av alarmmottak, og signalene går direkte til
hjemmetjenesten.
Modell 4 «Sentralt alarmmottak»: Det etableres to til fire sentrale alarmmottak. Sentrale
operatører håndterer 1. linje-respons. Kommunenes hjemmetjeneste fungerer som 2. linjerespons.
Modell 5 «Felles IT-løsning»: Det etableres sentral teknisk løsning som kommuner kan koble
seg opp mot. Alarmmottaket ligger lokalt i kommunen.
Modell 6 «Sentralt alarmmottak og felles IT-løsning»: Det etableres en kombinasjon av
Modell 3 og 4, og kommunen gis mulighet til kun å benytte felles IT-løsning.

Vurdering av mulige modeller for organisering av alarmmottak i Norge følger under. Størrelsen på
boblene i figuren under indikerer en kvalitativ vurdering av kriteriene.
Figur 23 Vurdering av mulige modeller for organisering av alarmmottak i Norge

7.4 Anbefaling av modell for organisering av alarmmottak i Norge
Basert på kartleggingen og vurderingen over, anbefales følgende modell:
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Modell 6: «Sentralt mottak og felles IT-løsning».
Modellens styrker:








Grad av belastning på hjemmetjenesten, legevakten og nødetater begrenses og kommunen
kan fokusere på kjerneoppgaver
Kommunen kan håndtere høyt signalvolum
Alarmmottak oppnår kritisk brukermasse og drives effektiv. Sterkt kompetansemiljø sikres
Tjenestene profesjonaliseres og kvalitet opprettholdes
Det etableres robuste tekniske løsninger med høy grad av redundans, som møter høye krav
til nettverkskapasitet og sikkerhet
Brukerorientering sikres gjennom bruk av rikt datagrunnlag
Kommuner sikres valgfrihet til å beholde alarmmottak lokalt

Modellens svakheter:




Utfordrende å skape velfungerende grensesnitt mellom sentralt mottak og kommunenes
hjemmetjeneste
Mottaket ligger langt fra brukeren ved bruk av sentral løsning
Modellen kan skape noen få, dominerende leverandører

7.5 Anbefalinger til videre arbeid
Følgende aktiviteter bør inngå i det videre arbeidet rundt organisering av alarmmottak:





Helsedirektoratet, KS og norske kommuner bør sammen evaluere mulige modeller. Anbefalt
modell bør detaljeres før innkjøpsprosesser og implementering starter
Detaljeringen bør omhandle anbefalinger til en total operasjonsmodell for alarmmottak,
inkludert sentral og lokal brukerreise, sentral og lokal bemanning og kompetanse,
informasjonsflyt, teknologiske standarder, infrastruktur og fasiliteter, samt krav til prosesser,
driftssikkerhet, målinger og kontroll
Helsedirektoratet og KS bør videre utarbeide forslag til hvordan norske kommuner kan
implementere anbefalt modell
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7.6 Andre momenter knyttet til organisering av velferdsteknologi
Rapporten synliggjør store forskjeller på satsingen i Norge sammenlignet med andre land. Følgende
momenter bør ivaretas for å sikre ønskede gevinster fra det totale arbeidet med velferdsteknologi i
Norge:
Faktabasert prioritering: Norske kommuner besitter fakta vedrørende kommunens befolkning,
tjenestebrukere og tilhørende helse- og omsorgskostnader. Denne type fakta bør i større grad
benyttes som beslutningsunderlag ved prioritering av den videre velferdsteknologiske
implementeringen.
Fra teknologifokus til organisasjons- og brukerfokus: Norske kommuner piloterer og tester en stor
bredde av velferdsteknologiske produkter. Dette medfører større fokus på teknologier enn på
brukere, organisasjon og gevinstrealisering. Kommunene bør sikre at IT-avdelingene bygger
kompetanse på teknologien, og at helse- og omsorgspersonell heller fokuserer på behov,
implementering og integrering av velferdsteknologi som en naturlig del av arbeidsprosessen.
Fokus på gevinstrealisering: Fokus på gevinstrealisering er nærmest fraværende i de
velferdsteknologiske prosjektene i norske kommuner. Mange har iverksatt følgeforskning med
effektstudier som ikke vil være tilgjengelige i nærmeste fremtid. Det bør stilles krav fra
kommuneledelsen om at prosjekter gjennomfører grundige gevinstsanalyser, utarbeider
gevinstrealiseringsplaner og etablerer måleparametere allerede nå. KS KommITs «Gevinstkokebok
for IKT-prosjekter i kommunal sektor» kan gjerne benyttes til dette formålet.
Fokus på telehelse: Norske kommuner fokuserer mindre på telehelse som en del av
velferdsteknologisatsingen, sammenlignet med eksempelvis Danmark, USA og Storbritannia.
Telehelse gir store gevinster, og satsingen på dette som del av velferdsteknologiimplementeringen i
Norge bør intensiveres.
Felles standarder og krav: Norske kommuner etterlyser anbefalinger og føringer rundt standarder og
krav til velferdsteknologi, og leverandørindustrien ønsker en større forutsigbarhet. Helsedirektoratet
og KS bør videreføre arbeidet med Continua-rammeverket, med særlig fokus på infrastruktur og
nettverk som er kritisk for implementering av velferdsteknologi i større skala.
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