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Tjenesteutvikling – digitalt førstevalg, økt bruk av 
mestrings- og trygghetsskapende teknologi





Digital trygghetspakke: 
trygghetsalarm, 
nøkkelboks, brannalarm

Elektronisk medisindispenser

Lokaliseringsteknologi (GPS)

Passiv varsling

Hva er viktig for deg?

Digitalt tilsyn

Nye tjenester

Kollegavarsling i institusjon/bolig

Responssenter-
tjenester

Kommunen skal inngå kontrakt med 
én leverandør, som igjen kan ha 
underleverandører.
Kommunen har ansvaret for å 
kartlegge innbyggerens behov, fatte 
vedtak og bestille ønskede mestrings-
og trygghetsskapende tjenester fra 
leverandøren. For noen definerte 
tjenester har kommunen ansvar for 
løpende tilpasning av det 
funksjonelle innholdet til den enkelte 
bruker (f.eks. varslingskjede, 
varslingshyppighet, medisinplan og 
kontaktinfo).
Leverandøren har ansvaret for at 
innbyggeren får den teknologiske 
enheten som kommunen har bestilt 
og skal sørge for at enheten blir 
etablert, at den til enhver tid virker 
og er integrert med en 
velferdsteknologisk plattform. 
Enheter i drift skal være tilkoblet 
plattformen, som formidler signaler 
mellom enhetene og 
varslingsmottakere. Leverandøren 
skal avvikle tjenesten når kommunen 
gir beskjed om dette.

Mestrings- og 
trygghetsskapende 
teknologi – for å gi innbyggere økt 

mestring og trygghet i hverdagen, enten 
de bor hjemme eller i institusjon/bolig.

❖ Kommunen og leverandøren skal ha strategiske, 
taktiske og operative samarbeidsmøter.

❖ Leverandøren skal bistå kommunen med arenaer 
der brukere, pårørende og ansatte kan bli kjent 
med teknologi. Kvarter Helleristningen skal 
benyttes med tanke på brukere med kognitive 
lidelser.

❖ Brukere, pårørende, ansatte, superbrukere og 
ledere har behov for opplæring. Form, innhold og 
nivå vil variere. Leverandøren skal tilby e-læring 
og bistå kommunen med annen opplæring etter 
nærmere avtaler.

❖ Leverandøren skal gi kommunen 
styringsinformasjon i form av logistikkstyring, 
statistikk og rapporter. 

❖ Service og support: Det skal være ett 
kontaktpunkt for feilmeldinger og andre 
henvendelser til leverandøren.

Kjøp av 
responssenter-

tjenester gjøres i 
en egen 

anskaffelse.  



Konseptutredning

Responssenter tjenester

Trygghets-og mestringsskapende teknologi
+ Velferdsteknologisk plattform

Konseptutredning implementering



Hvordan kan vi jobbe sammen for å øke bruken 
av mestrings- og trygghetsskapende teknologi 
som gir økt livskvalitet for den enkelte og fører 
til at flere kan bo hjemme ?



Opplæringshefte fra Pensjonistforbundet 

Lenke til hefte

https://pensjonistforbundet.no/kartotek/publikasjoner/222-opplaeringshefte-velferdsteknologi


Ressurser

Lenke til nettsiden

https://www.seniornett.no/lokalforening/drammen/



