
TRYGGHETSSKAPENDE 
TEKNOLOGI i TELEMARK

110-Telemark 
dekker kommunene 

i Telemark fylke.

1/3 politidistrikt

18 kommuner

172 000 innb.



SEKUNDÆROPPGAVER
Öandre  direkte alarmer og annen service overfor de deltagende 
kommuner

ÖTrygghetsalarmer, utvikling til velferdsteknologi

Öskogbrannovervåkning

Ö skogsikringsradio

Ö SMS-beredskapsmeldinger

Ö kart….  etc.

PRIMÆROPPGAVE

·Mottak av 110-telefoner

·direkte brannalarmer og andre akutt alarmer

110-TELEMARK



110-TELEMARK

·Interkommunalt samarbeide i h.t. Kommunelovens § 27  => 
Vertskommunen er rettssubjektet og arbeidsgiver 

·Samarbeidet har vedtekt, årsmøte og styre, - (vedtekten justert i 2016 
for å ivareta muligheten til å kunne utvide dekningsområdet med flere kommuner) 

·Årsmøtet velger 4 av 6 styremedlemmer, - (som iht årsmøte 2016 etter 
hvert også bør bestå av «helsefaglige» )

·Tjenesteproduksjonen overfor kommunene er 
«tjenesteproduksjon i egen regi»

·Alle tjenester overfor kommunene, - inkl. trygghetsalarmering, 
innenfor  det årlige dekningsbidraget 

·Eget budsjett / regnskap, - enkel innsynsmulighet

·110-Telemark ligger organisatorisk under brannsjefen i Skien, 
som er styrets sekretær



110-TELEMARK - bemanning

·2-manns helkontinuerlig skift

·3 operatører på ”dagtid” 

·6 skift ordning er økonomisk optimal

·12 alarmsentraloperatører, pluss

·Leder, adm., og teknikker (3 )



Trygghetsalarmering
                                     2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Antall abonnenter pr. 31.12. :2911 2971 3008 3033 3088 3212 3237 3255 3201 3167

Formidlet hjemmesykepl. 27501 27945 29456 23460 21442 22989 27296 27642 18468 27197
Avklart - umiddelbart 1053 1111 1096 913 1264
Unødige alarmer  14099 11468 11984 9272 8342 8358 8440 8559 8465 9826
SUM - håndteres OP41600 39413 41440 32732 29784 32400 36847 37297 27846 38287
Direktevarslet 28944 36423 1 28501 31216
Utkoplet/ sperret 3596 1039 1172 1510 1632
Testalarmer og annet 7649 9086 5940 5940 5940 6403 5655 6947 8095 8374
T OT ALT 49249 48499 47380 38672 35724 71343 79964 45417 65952 79509

Gj.snitt ant. a la rmer pr. ab. pr. å r14,76 13,27 13,78 10,79 9,65 10,09 11,38 11,46 8,70 12,09
Kommuner: Skien, Siljan, Bamble, Hjartdal, Notodden, Drangedal, Porsgrunn, Kragerø, Bø, Sauherad, Tokke, Vinje og Nome 

110-TELEMARK



110-TELEMARK

Helsedirektoratet januar 2016 til kommunene:

TRYGGHETSSKAPENDE TEKNOLOGI:
Start prosessen - sett i gang!

HELSETEKNOLOGI:
Vær avventende!



MOTTAK v/ 110-TELEMARK
ÅRSMØTET i 110-Telemark 2016

Budsjettvedtak:
«Det anskaffes nytt, digitalt mottak for trygghetsskapende teknologi som dekkes over 110-
Telemarks budsjett».

Vedtektsjusteringer:
Kap.1.4:
110-Telemark skal befinne seg på brannstasjonen i Skien og betjene samtlige 18 kommuner i 
Telemark fylke, og evt. andre kommuner som ønsker det innenfor gjeldende lovgivning,
enten ved at kommunene inngår i samarbeidet om 110-Telemark i henhold til disse 
vedtekter eller ved at den enkelte kommune kjøper tjenesten fra 110-Telemark.
Kap. 3.1:
110-Telemarks øverste myndighet er årsmøtet, som skal være sammensatt av én representant fra 
hver av de deltagende kommuner. Hver representant fra Telemark har en stemme. Andre 
representanter har stemmerett i forhold til tjenesteomfang, slik: brannalarmering 0,5, 
trygghetsskapende teknologi 0,4 og andre 0,1, stemme.

Styrets sammensetning:
«Administrasjonen skal utrede å utvide antallet styremedlemmer for å få inn helsefaglig 
kompetanse. En bør enten utvide styre eller velge inn helsefaglig kompetanse fom 2017 hvor 
2 styremedlemmer er på valg».



Status anskaffelse av responssenterløsning
Ny teknisk plattform

• Lokasjon: 110-Telemark sine lokaler i Skien
• Tilbudsfrist: 5. september
• 5 tilbud mottatt
• Arbeid med kvalifisering startet i går 13. september
• Kjøp etter forhandling, med forhandlinger utover 

høsten
• Kasus blir tilsendt kvalifiserte leverandører
• Demonstrasjon av tilbudt løsning er en del av 

vurderingsgrunnlaget
• Vedståelsesfrist: 22. desember. Kontrakt signeres før 

det



Status anskaffelse av responssenterløsning

Tverrfaglig kompetanse
• Jørn-Halvor Ufs, tekniker 110-Telemark
• Heidi Sivertsen, Helse & Velferd og ITG (IT-avdelingen til Bamble, 

Siljan og Skien)
• Fredrik Lehmann, ITG
• Espen J. Gottschal, velferdsteknologiprosjektene Skien kommune
• Sekretær og møteleder: Guttorm Liebe, brannsjef
• Alarmsentraloperatører 110-Telemark koples inn ved behov

• Arbeidet følger anbefalingene fra Helsedirektoratet og Direktoratet 
for e-helse.

• Krevende og utviklende å tilpasse anbefalingene til våre lokale 
forhold og praktiske hverdag. 

• Kravspesifikasjonen er en god sammenstilling av disse sentrale 
anbefalinger og lokale innovative funksjoner. 



Status anskaffelse av responssenterløsning

Innføring av velferdsteknologi gir nye muligheter 

Dette vil kreve: 

• Endret kompetansesammensetning på mottak

• Gode avklaringer og trygghetssamtaler fra mottak 

• Høy presisjon i tolking av varsler fra mottak, og 
kommunikasjon med kommunens utrykningsenhet

• Endrede arbeidsprosesser på mottak og kommunens 
utrykningsenhet

• Avklarte ansvars og oppgaver mellom mottak og 
utrykningsenhet 

• Hindre uttrykning fra kommunens utrykningsenhet



Status anskaffelse av responssenterløsning
Responssenter må være 
bemannet 24/7 for å oppnå 
målsettingene

Responssenter bør være 
interkommunalt, og organisert 
slik at tjenesten blir 
tjenesteproduksjon i egen 
regi.

Helsefaglig kompetanse er 
med under anskaffelse og 
tilpasning av responssenter

Helsefaglig ansvarlig 
ansettes  2016.

Referansegruppa kommer 
med innspill til prosessen



Status anskaffelse av responssenterløsning

• Operatørkompetanse betyr:
• Kjennskap til kart
• Evne til å danne seg et bilde av en 

kompleks situasjon
• Evne til å geleide folk via telefon
• Evne til å trygge over telefon
• Akuttvurderingskompetanse

• Helsekompetanse betyr:
• Helsevurderingskompetanse
• Kjennskap til brukere og 

brukergrupper
• Kjennskap til 

kommunehelsetjenestens 
organisering og kompetanse

• Evne til å trygge og avklare flere 
situasjoner over telefon

Tverrfaglig mottakskompetanse:
• 110-Telemark kommer til å ha både 

operatørkompetanse og helsefaglig kompetanse



110-TELEMARK - sikkerhet

Strømforsyning:
• Nødstrømsaggregat x 2
• UPS- «non-break»
• Eksternt aggregat

Oppetid:
• Transmisjonssikkerhet
• Dublering av datamaskiner
• Lagring 2 steder (speilet løsning)
• Speilet ITavd / 110-sentral
• 3 uavhengig av hverandre telelinjer inn/ut

Personvern
• EPJ – etc.

Fysisk sikkerhet
• Automatisk alarmanlegg i bemannet brannstasjon
• Egne brannceller



UTSTYR hos TJENESTEMOTTAKER
Risikogrupper ved brann:

• Eldre

• Handicap – fysisk

• Handicap – psykisk

• Suicidal adferd 

• Rusmiddelproblem

Boliger eid eller leid av 
kommune har 4 ganger 
større hyppighet av 
branner og dødsfall i 
branner, enn «normalt»

Det er behov for direkte 
brannvarsling fra disse, og 
tilgjengelighet.



Status anskaffelse av responssenterløsning
Utstyr

Anskaffelser av utstyr hos bruker:
• GKI og 110-Telemark inviterer til felles anskaffelse
• Viktig å samle kommunene til slike krevende 

anskaffelser 
• Større mengde gir oss bedre kontrakter 
• Arbeidsgruppene blir nedsatt med tverrfaglig og 

tverrkommunal kompetanse
• Både små og store kommuner representert

Informasjon- og forankringsarbeid fra 110 Telemark:
• Midt-Telemark informert
• Vest-Telemark får besøk til fredag 16. september
• Vestfold (Larvik og Sandefjord) besøker 110-

Telemark 19. september
• Grenlandsrådet fredag 23. september



Status anskaffelse av responssenterløsning
Anskaffelse av utstyr hos brukerne

Fase 1: 
• stasjonære digitale og mobile digitale 

alarmer 
• Lokaliseringsteknologi
• Stasjonære alarmer vil fungere som 

personlig hub, hvor man kan koble til 
annet utstyr

Fase 2: 
• medisindispenser, e-lås, fallteknologi, 

bevegelsensorer, videokommunikasjon.
• Direkte varsling av brann fra risikogrupper

.
Fase 3: 
• Helseteknologi når statlige anbefalinger 

foreligger på dette området. (kols, 
diabetes m.m.)



Status anskaffelse av responssenterløsning

Gevinster fra pilotprosjekter i Skien:
• Opplevelse av økt trygghet ute på tur 

for brukere av mobile 
trygghetsalarmer

• Økt mestring og livskvalitet gir bruker 
trygghet for å bo hjemme

• Stor trygghet for pårørende av 
demenspasienter med 
sporingsteknologi. 

• Økt frihet og livskvalitet
• Demenspasienter med 

vandringsbehov får dekket dette med 
sporingsteknologi i stedet for 
sykehjemsplass



Status anskaffelse av responssenterløsning
Ansatterfaringer fra pilotprosjekter i Skien:

• Kart er krevende, spesielt om bruker 
går tur

• Veilede utrykningsenhet er krevende 
per telefon. Utrykningsenhet bør kunne 
spore selv.

• Bruker er til fots, ansatt er med bil. 
Gangveger har ofte ikke adresser

• Forsinket posisjonsoppdatering er en 
utfordring

• Arbeidet med å teste ut løsninger 
fortsetter i Skien for å hente ut 
kunnskap som benyttes til 
storskalamottak.



Status anskaffelse av responssenterløsning
Erfaringer fra å innføre nye 
arbeidsverktøy:

• Verktøyet bør tilpasses 
arbeidsprosessene og 
organisasjonsmodellen, ikke omvendt

• Godt utformede verktøy, der ansatte har 
deltatt i prosessen, er enkle å innføre

• Opplæring viktig, ansatte bør prøve og 
gjøre selv, ikke bare blir vist



Status anskaffelse av responssenterløsning

Hvorfor er det viktig?

• Brukerne kan bo lengre hjemme 
• Større frihet, egenmestring og 

selvstendighet for våre 
innbyggere

• Bidrar til at vi kan ta vare på 
flere bruker i fremtiden

• Letemannskap kan bruke tiden 
sin på andre ting



Hva er 
livskvalitet?


