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En dag i hjemmetjenesten

• https://vimeo.com/519090160

https://vimeo.com/519090160




Mestrings- og trygghetsskapende teknologi 
som en tjeneste

Fra trygghetsalarm til trygghetspakke

 Hussentral (hub)

 Alarmutløser

 Røykvarsler

 Digital nøkkelboks

 Responssenter



Tilleggstjenester - trygghetspakke

• Flere tilleggstjenester utover trygghetspakken

• Tjenester som kan bidra til at du mestrer hverdagen og bevarer din 
selvstendighet



Satsningen gir resultater

Trygghetspakka
med brannvarsler

Arbeidshverdagen 
før og etter digital 
nøkkelboks



Økt trygghet og færre utrykninger

Alarmer til Responssenteret 
mars – oktober:

• Totalt antall alarmer: 40.753

• Antall utrykninger hj.tj.: 13.040

• Antall utrykninger AMK: 142

• 68 % av alarmene kobles ikke videre



Rett medisin til rett tid

• økt trygghet, mestring og 
selvstendighet

• lette hverdagen for 
langtidsmedisinerte

• varsler ansatte/pårørende dersom 
medisiner ikke tas til avtalt tid



Økt trygghet og frihet

• rett hjelp til rett tid

• økt trygghet og frihet for 
innbygger

• trygghet for pårørende og ansatte

• færre leteaksjoner



Utnytte mulighetene teknologien gir oss til 
å gi rett tjeneste til rett tid

Tilsyn gjennomføres 
av helsepersonell

Tilsyn gjennomføres ved 
bruk av sengematter, dør 
sensorer og vindu sensor

Tilsyn kan også 
gjennomføres via 
kamera
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Digital hjemmeoppfølging

Helsetjenester som ytes helt eller delvis på avstand ved hjelp av teknologi

Mål: å fange opp tegn til forverring, bidra til økt innsikt og bedre mestring av 
sykdomssituasjonen.

Verktøy for hjemmemålinger, digitale skjemaer for pasientregistrerte 
opplysninger og egenbehandlingsplan, ofte i kombinasjon med video, 
digitalt tilsyn og andre velferdsteknologier.

Krever at kommunen, fastlegen og helseforetaket samarbeider om tjenestene



Privat bolig Sykehjem

Omsorgsbolig
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Utvikle en tjenestemodell der behovet til 
brukerne er utgangspunktet

Ny helhetlige løsning gir oss:
• Beboere får det samme alarmsmykke med posisjonering som de er vant 

med fra trygghetsalarmen hjemme. 
• Ulike alarmsmykke som kan tilpasses behov og brukes i og rett utenfor 

bygget
• Alarmen sendes umiddelbart til avdelingens personell på mobiltelefon som 

mottar alarmen uansett hvor de befinner seg i eller utenfor bygget
• Mulighet for ansatte å styre varsler etter behov
• Mulighet til å gjennomføre planlagte og hendelsesbaserte tilsyn uten å 

vekke beboer
• Beboerne som har falltendenser og rommet er utstyrt med fallsensor som 

sender passiv alarm til pleiers mobiltelefon når beboer går ut av senga, da 
kan pleier raskt gjøre nødvendige tiltak for å forhindre fall og unngå 
beinbrudd og skader

• Nye løsning kan beboeren kan bevege seg fritt
• Økt trygghet
• Bedre søvn for beboer og mer ro i avdelingene

Trygghet og mestring for pasienter, pårørende og ansatte

Dagens situasjon:
• Mange av de eksisterende løsningene dekker ikke 

beboernes behov
• Det er ulike løsninger fra ulike leverandører
• Det er utdaterte løsninger der vi ikke lenger har service 

og vedlikeholdsavtaler
• I dag har flere typisk med snoralarm på vegg ved seng 

og bad som beboer kan bruke når de er i nærheten av 
disse

• Når beboer oppholder seg i stue eller fellesområde har 
de ikke mulighet for å sende alarm når de trenger hjelp 

• Alarmene presenteres på fastmonterte display med 
alarmlyd, lyden fra disse er veldig forstyrrende og 
skaper stress og uro

• Beboere våkner lett når ansatte kommer inn på 
rommet for å gjennomføre fysisk tilsyn i løpet av natta

• Ansatte har ikke mulighet til å tilkalle assistanse



Et skritt på vei mot en mer mobil arbeidshverdag 
for alle medarbeiderne i tjenesten



Mulighetene ligger i tett samarbeid

Hjelpemidler

Pleie i samarbeid med
Sykehuset, 
behandlingshjelpemidler
og avstandsoppfølging

Mestrings- og 
Trygghetsskapende teknologi

Smarthus teknologi

Fastleger

Underholdning og 
innholdstjenester

Helseteknologi 

Kommunikasjonsteknologi

Digitale vannmålere



Kontakt oss gjerne 

Nina Johansen

Rådgiver hjemmebaserte tjenester og institusjon

Nina.johansen1@drammen.kommune.no

Hege Baastad Andersen

Digital agent

Hege.Baastad.Andersen@drammen.kommune.no

Fiona Le

Rådgiver Helsetjenesten

Fiona.le@drammen.kommune.no
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