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Jon Helgheim (FrP) har stilt følgende spørsmål til rådmannen:
I et besøk hos en bruker av kommunens hjemmetjenester ble det klart at brukerens
trygghetsalarm kun fungerer inne i brukerens bolig, ikke utenfor døren. Jeg har derfor
følgende spørsmål:
1. Er det slik at alle trygghetsalarmer I Drammen kommune bare fungerer hjemme hos
brukerne?
2. Hva må eventuelt til for å få trygghetsalarmer til å fungere også utenfor hjemmet.
3. Finnes det noen systemer for at trygghetsalarmer kan fungere også i andre kommuner
dersom brukeren er på reise?
Svar:
1. Trygghetsalarm er et tilbud til personer som opplever utrygghet i eget hjem og
dagens utstyr fungerer bare hjemme hos brukerne. Alarmen setter personen, med et
enkelt trykk, i direkte samtale med kvalifisert helsepersonell.
Det er i dag ca 1600 innbyggere som har trygghetsalarm i Drammen kommune.
2. Drammen kommune har siden 2011 vært en av fem kommuner som har deltatt i
prosjektet ”Trygge spor” der formålet har vært å teste ut lokaliseringsteknologi (GPS)
med trygghetsalarm for brukere med kognitiv funksjonssvikt, for eksempel demens.
Dette utstyret er en videreutvikling av dagens trygghetsalarm og kan benyttes også
utenfor hjemmet. Resultatet fra ”Trygge spor”viser at lokaliseringsteknologi med
tilknyttet trygghetsalarm bidrar til økt trygghet, frihet og livskvalitet – både for
bruker og de pårørende. I forlengelsen av prosjektet har Drammen kommune deltatt
i en felles anskaffelse av GPS, dette arbeidet er nå innen i siste fase. Målet er å ha på
plass en avtale om levering av GPS med trygghetsalarm før sommeren, men det er
foreløpig bare ca 20 innbyggere som har dette utstyret.

Helse, sosial og omsorg er nå i oppstartfase for å anskaffe nytt utstyr som skal
erstatte alle dagens 1600 trygghetsalarmer i løpet av 2019. Nytt utstyr skal gi flere
muligheter enn dagens trygghetsalarmer, bl.a. tilkobling av GPS og alarm som
fungerer også utenfor hjemmet.
3. Det nye utstyret vil kunne brukes også utenfor kommunegrensene. Det krever at det
etableres et system for samhandling og utveksling av informasjon mellom
kommuner, etter samtykke fra bruker, slik at det er klart hvem som rykker ut til
brukeren ved utløst alarm og at kort responstid sikres.

