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REGIONAL	 DIGITALISERINGSSTRATEGI	

2015	– 2018:

«Innbyggerne og næringslivet i Kongsbergregionen tilbys
fremtidsrettede digitale tjenester 
Smart og effektiv bruk av IKT sørger for 
god kvalitet i tjenesteleveransene»

Digitalisering	gir	mulighet	for	bedre
og	mer	effektive	offentlige	tjenester



Felles IKT-infrastruktur er viktig!
lBredbånd mellom kommunene
lFelles IKT-plattform og løsninger
lFelles IKT drift
lRegional bredbåndsstrategi

lFor helse- og omsorg:
Profil
Mobil omsorg (iPad)
Elektronisk meldingsutveksling



Bakgrunn

2012 2013 2014

Forstudie:
Ingen av kommunene har kommet 
særlig langt, her lønner det seg å 

samarbeide!

Forprosjekt: Uttesting av piloter

Sluttrapport
Forprosjekt

1) Digitale Medisindosetter i alle 7 kommuner

2) Digitalt Nattilsyn på 2 sykehjem i 2 kommuner og 

felles IKT-løsning for alarmmottak

3) Digitalt Tilsyn på 4 sykehjem i 4 kommuner

4) Ipad/Mobil omsorg til hjemmetjenesten i alle 7 kommuner



Nasjonale føringer og anbefalinger

6

Anbefalinger kommer høsten 2016: 
- Tekniske anbefalinger responssenterløsning
- Anbefaling for organisering av responssentertjenester 

(Kongsbergregionen deltar i nasjonal arbeidsgruppe)



Fra mandat Regionalt program for velferdsteknologi

• Programmet skal som eget prosjekt anskaffe og 
etablerer digitalt alarmmottak og bytte ut og 
implementere digitale trygghetsalarmer. Det ligger i 
prosjektet å vurdere om en alarmsentral skal være for 
Kongsbergregionens kommuner alene, i samarbeid med 
andre regioner eller om programmet skal bidra i 
etableringen av en nasjonal alarmsentral.

• Programmet skal avklare kompetansebehov og 
iverksette nødvendige kompetansetiltak i alle ledd i de 
berørte organisasjonene.



Program	for	Velferdsteknologi
2015	- 2018

Løp	1
Tjenesteinnovasjon	og
gevinstrealisering

Løp	2
Kompetanse

Løp	3
Infrastruktur

Løp	4
Piloter/nye	løsninger

Kommunene har etablert et 3-årig program for Velferdsteknologi
for felles satsning i alle 7 kommunene



Hva handler velferdsteknologi om?



Veikart for tjenesteinnovasjon

Løp	1
Tjenesteinnovasjon	og
gevinstrealisering



Kompetanse

Løp	2
Kompetanse



Løp	4
Piloter/nye	løsninger





Alarmstasjon
Sensor

Sensor

Sensor

Sensor

EPJ
Fast IP

Alarm-
mottak

Mobil
IP

Ny teknologi – nye muligheter og 
utfordringer

Løp	3
Infrastruktur

Respons-
senter

Mobil sensor

Bygning



Hvordan håndtere utfordringene?
1
• Løsninger som varsler manglende 

kommunikasjon til sensor/lokal alarmstasjon
• Tiltak ved bortfall av kommunikasjon

2
• Løsninger som kobler sammen ulike IP-nett 

for å gi tilgjengelighet nær 100 %
• Fast og mobil IP + roaming

Løp	3
Infrastruktur



Fra analog trygghetsalarm til digital trygghetstjeneste



Desember 2015

• Lokal/ regional regi

• Samarbeid mellom kommuner

• Trygghetsskapende teknologi

• Informasjonsflyt 

• Arkitektur 

• Standardisering på tjenestenivå



Veivalg responssenter

• Kjøpe responssentertjenester 

• Etablere tjenester, kjøpe løsning

• Etablere responssenterløsning og tjeneste



Utredning responssenter gjennomført våren 2016

Forutsetninger som ble gjennomgått: 

1. Responssentertjeneste = bemannet 24/7 tjeneste.

2. Tilgjengelighet og oppetid (infrastruktur)

3. Kompetanse

4. Informasjonsflyt og dokumentasjon i EPJ

5. Skalerbarhet



2. Tilgjengelighet og oppetid (infrastruktur)

• Strøm

• IKT infrastruktur 

• Back-up løsninger ved bortfall av kommunikasjon

• Datasikkerhet

• Nødnett?

• Ansvar ved drift og feil

• Tid til feilretting 

• Kostnader ved behov for oppgraderinger 



3. Kompetanse

• Helsefaglig kompetanse

• Operatørkompetanse

• Rekruttering 

• Teknisk kompetanse

• Fagmiljø



4. Informasjonsflyt

• Tilgang til rett informasjon i responssenter

• Informasjon fra responssenter til tjeneste

• Dokumentasjon av hendelser, vurderinger og 
besluttede aksjoner

• Stiller krav til løsninger / integrasjon

• Informasjonssikkerhet



5. Skalerbarhet

• antall brukere tilknyttet responssenter 

• utviklingen av velferdsteknologiske løsninger

• Informasjonsflyt og kommunikasjonskanaler

• medisinsk avstandsoppfølging (fase 2)

• Flere kommuner / regioner



Fremdrift
Gjennomført: 

Utredning responssentertjenester, inkl. lokalisering

Rådmannsutvalget anbefaler etablering av regionalt responssenter

Høst 2016:

Felles politisk saksfremlegg i 7 kommuner

Samarbeid med Værnesregionen og 
Leverandørutviklingsprogrammet-NHO

Rfi publiseres denne uken på Doffin

Nasjonale anbefalinger responssenter ferdigstilles

Dialog med markedet oktober 2016 (1 til 1 møter

Tidlig 2017: 

Anskaffelse og oppstart responssenter og trygghetsskapende 
teknologi 



velferdsteknologi@kongsbergregionen.no 

Takk for oppmerksomheten
Ta gjerne kontakt!  


