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Østre Agders prosjekt i nasjonalt 
velferdsteknologiprogram 
 

Forskningsspørsmål: 

 

• Hvilken betydning har 

innføring av teknologi 

på natt for 

opplevelsen av 

trygghet for pasient, 

pårørende og 

ansatte? 

 

• På hvilken måte 

påvirker teknologi 

arbeidsprosesser på 

natt? 

Digitalt tilsyn: 

 

• Varsler personalet 

ved:  

• Nattvandring 

• Åpning av 

utgangsdør 

• Fall/fravær fra 

seng 

 

• Systemet stilles inn 

individuelt 

• Sensorer  

• Kamera 



Bakgrunn for prosjektet 

Behov for andre løsninger! 



Hva hvis teknologien styrker trygghet på natt. 



Gevinstrealiseringsplaner 
• Alle deltakerkommunene har 

laget egne 
gevinstrealiseringsplaner 

• Verktøy fra samveis.no 

• Nyttig verktøy for å 
synliggjøre gevinster:  
– Kvalitet 

– Spart tid 

– Reduserte kostnader 

• Viktig for å sikre videre 
satsning 
 



Gevinster – økt kvalitet 

 Ansatte blir varslet når brukerne forlater 
boligen nattestid eller er lenge borte fra 
sengen 

 Brukerne får hjelp når de trenger det 
 Ansatte får frigjort tid til økt beredskap 
 Brukeren blir ikke unødvendig forstyrret 

på natt  
 sover bedre  
 økt funksjonsevne 

 Økt trygghet for brukere, pårørende og 
ansatte 

 «Systemet har reddet liv» 
 Økt kompetanse (Ref. forskningsrapport fra UiA) 
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Gevinster – spart tid 

 

Ansatte sparer tid ved at de ikke trenger å kjøre 
lange strekninger for å sjekke at brukere sover  
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Gevinster - unngåtte kostnader 
 

Veksten i helse og omsorg bremses 

 Flere kan bo hjemme lengre 

Behov for institusjonsplass utsettes 

Ressursene brukes mer effektivt 

Brukeren får tilsyn når de trenger 
det og ikke rutinemessig 

 Faste tilsynsbesøk på natt kan tas 
bort og oppbemanning kan unngås 

Unngått fall = unngåtte kostnader 

 



Unngått kostnad 

• Eksempel fra Grimstad:  
«Netto nåverdi er lik 24,6 mill. kr. Positiv netto nåverdi viser at de 
økonomiske gevinstene overstiger kostnadene i perioden 2014-2017, og at 
satsingen på velferdsteknologi er lønnsomt for kommunen. Forventede 
gevinster forsvarer investeringer i innføring av teknologi og bruk av 
ressurser i daglig drift». 

 

• OBS! Kan ikke tas ut fra budsjett, men viser at 
velferdsteknologi er med på å hindre vekst 

 



Veien videre  

• Satsning på velferdsteknologi gir effekter - vi må fortsette 

• Viktig å fortsette med måling av gevinster 

• Ta i bruk velferdsteknologi i større skala og i flere enheter 

• Tilrettelegge for enkel bruk for ansatte 

• Fortsette samarbeid på tvers av kommunegrenser 

• Gjennomføre offentlig anskaffelse 

 

 Velferdsteknologi  - en integrert del av tjenestetilbudet 

 Tryggere og mer effektive natt-tjenester 

 



Takk for oppmerksomheten! 
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Takk for oppmerksomheten! 

silje.bjerkas@grimstad.kommune.no 


