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Trygghetspakken i Lister 
Utfordring Ønsket situasjon Mulige løsninger 

Fall • Ingen faller 
• Redusert skadeomfang 
• Hvis de faller, får de hjelp med en gang 

(ingen blir liggende) – tjenesten blir varslet 
selv om fallet er  

• Forebyggende tiltak i hjem: Innstallering av 
automatisk lys, 

• Innstallering av rekkverk i nøkkelområder 
• Innstallering av automatisk døråpner 
• Rådgivning og tilpasning av gode sko. 
• Installasjon av «fallsensor»  
• Tidlig fysikalsk behandling  
• Tidlig bruk av hjelpemidler – rullator og etc. 
• Medisinsk behandling.  
• Kurs: for innbyggere om: fall – hva som er lurt,  
• Frivilligsentralen: måking av snø og strøing-  
• Opptrening med tv-spill 

Holdninger hos 
medarbeider 

• Medarbeidere ser nytten av bruk av 
velferdsteknologi 

• Medarbeidere «syr ikke puter under 
armene» på pasientene  

• Involvere de i prosessene, tidligst mulig.  
• Økt kunnskap om teknologi.  
• Det bør opprettes fora for tema.  

Holdninger hos 
innbyggerne 

• Innbyggerne vet hvordan fremtiden til 
omsorgtjenesten ser ut og forbereder seg i 
henhold til det.  

• Ser nytten av bruk av velferdsteknologi 
• Er kjent med mulige løsninger om 

velferdsteknologi 
• Erkjenner / bevisst på hva kommunen tilbyr av 

tjenester – bevisst på hva de selv må bidra 
med. 

• Vet hvor de kan henvende seg for 
tilleggstjenester (frivilligsentralen / livsglede 
for eldre etc.).  

 

• Informasjon om mulighetene er avgjørende 
for å endre innbyggernes holdninger. 
Arbeidsgruppen ser for seg flere måter å gi slik 
informasjon på: 

• Via allmannamøte / media.  
• Informasjonsbrosjyre om muligheter 

innen teknologi.  
• Film: eldreomsorg i praksis – varme 

hender versus klamme hender. 
 



Om prosjektet 

• 50 trygghetpakker skal implementeres innen 31.12.14 
–  Implementeres med bruk av veikartet som er laget av KS 

– Som del av drift i 6 kommuner  
– Behovsprøvd tiltak  
– Fungerende infrastruktur 
– Fungerende teknologi 
– Fungerende organisasjon 

– Kost – nytte vurderinger skal gjøres  
– Hver pakke skal gi gevinst for flere interessent: 

– Bruker / pasient 
– Pårørende 
– Kommune 
– Samfunn 

– Endre ansatte holdninger til bruk av teknologi som sitt verktøy i 
utøvelsen av omsorgstjenester 

– Endre innbyggerens holdninger til hva omsorgstjenesten skal 
inneholde: fra varme hender til kloke hender og velferdsteknologi.  

 



Arbeidspakke 1  
- Infrastruktur 

• Risiko / sårbarhet analyse og håndtering av 
systemene i 6 kommuner 

• Vurdering av system fleksibilitet, identifisere 
potensial og rigiditet 

• Anskaffelse av trygghetpakker 

• Lage plan form fremtidig infrastruktur til 2020 og 
videre mot 2025 

• Vedlikeholdsplan 

• Kostplan – for investeringer som må gjøres 

 

 



Arbeidspakke 2 – 
Organisasjonsutvikling 
• Håndtering av alarmer 

– Matrise for hvordan håndtere 
– Utprøving av ulike modeller? 
– Kost / nytte 

• Effekter av velferdsteknologi som en integrert del av tjenesten 
– Gjennomføre endringsanalyser 
– Gjennomføre gevinst analyse 
– Gjennomføre interessent analyse 
– Gjennomføre avhengighetsanalyse 
– Gjennomføre Kritisk sti? 

• Rutiner for implementering 
– Tildelingskriterier 
– Vurderinger som må gjøres 

• Samtykke 
• Behov 
• Pårørende 
• Infrastruktur på bosted 

– Oppfølging av pasient / bruker i drift 
– Avslutning / demontering 

• Synergier 
• Bruk av frivillige 



Arbeidspakke 3 –  
Holdninger 
• medarbeidere i omsorgstjenesten kunne identifiserte 

tjenestemottakerens behov på et operasjonelt nivå og 
kunne vurdere ulike teknologiske løsninger i 
kombinasjon med eventuelle manuelle løsninger 
sammen med tjenestemottaker (brukermedvirkning).  

• innbyggerne i Lister må se at andre løsninger enn 
«kommunale varme hender» kan dekke pasienter og 
brukeres behov. 

• Prosjektet forankres hos politisk og administrativ 
ledelse, både interkommunalt og kommunalt i hver av 
de seks kommunene i Lister. 



Arbeidspakke 4 –  
Prinsipper 

• prinsippene for tildeling av tjenester må 
endres 

• prinsippene for hva tjenestene skal inneholde 
må endres 

• prinsippene for hva som er tilstrekkelig må 
endres 



Arbeidspakke 5-  
Dokumentasjon, forskning og 
spredning 
• All aktivitet skal dokumenteres  

– Deles med innbyggere i Lister 

– Deles med medarbeidere i Lister 

– Gjøres tilgjengelig for alle i Norge 

• Prosjekt rapport skal skrives 

• Høgskole og / eller universitetsmiljøer skal 
involveres for å få forskning rundt og på 
effektene  
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Teknologiske aktiviteter: 

1. Risiko analyse i alle 6 kommuner med fokus  på 
eksisterende system  

2. Skrive kravspesifikasjon(er) for «tilbehør» 

3. Leverandør konferanse med utgangspunkt i 
kravspesifikasjon (er), eventuelt løpende 
registrering av mulig «tilbehør» som passer 
kravspesifikasjon(er) 

4. Anskaffelse av «tilbehør» som oppfyller 
kravspesifikasjon(er) og som dekker behov i 
kommunen(e) 

 



Forskning 

Innovasjonsspørsmålet og forskningsspørsmål: 
• Mottak av alarmer - Hvordan håndterer vi alarmene?   

• Alarmsentral vs Alarmmottak 

• Pårørende vs Hjemmetjeneste 

• Hva om teknologi kan føre til at innbyggeren kan bo bedre og 
lenger hjemme? 
• Hvordan kan innbyggerne settes i stand til å klare seg best mulig 

hjemme? 
• Hvordan sikre opplevelse av trygghet 
• Hvordan sikre kvalitet på pleien og omsorgen  

• Hva om omsorgsteknologi kan føre til innbyggerne kan 
oppnå best mulig selvstendighet i eget liv?  
• Hvordan unngå å hindre innbyggerne i å hjelpe seg selv? 

 

 

 



Løpende erfaringer 



www.lister.no/velferdsteknologi 


