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Prosjekt gruppen 

• Morten Thorgersen, prosjektansvarlig, Helseetaten  

• Sigrid Aketun, fagansvarlig Geriatrisk ressurssenter 

• Nina Carlsen, koordinator Geriatrisk ressurser 

• Arvid Bakken, Daglig leder Trygghetssentralen 

• Kontaktpersoner i bydelene: Østensjø, Stovner, Frogner, 

Nordstrand, Alna, Nordre Aker, Søndre Nordstrand  

– Ansatte med spesial kompetanse: demenskoordinator, 

Almakontakt, demensteam, fagutviklingssykepleier, ergoterapeut 

• Veileder : Tone Øderud, SINTEF 



 

Bruker  

 
• Hjemmeboende  

• har kognitiv svikt/ demens/ stedsorienteringsvansker   

• mottar hjemmetjeneste (praktisk bistand/ hj spl, 

ergo/fysio/demensteam eller har trygghetsalarm) 

• bor sammen med / har avtale med – annen person som sier 

seg villig til å være støtteperson mht lading og sikre at 

enhet er med ut.  

• Antall brukere: 

• bruker SINTEFs Brukerprofil som del av kartlegging 

 



 

Prosjektmål:  

 
• Avklare en standardisert målgruppe, finne 

kriterier for utvelgelse av brukere 

• Få erfaring fra samarbeid mellom 

pårørende, trygghetssentralen, 

hjemmetjenestene 

• Hvor og hvordan kan hjemmetjenestene 

avlastes ved bruk av ny velferdsteknologi. 

 



Samarbeidspartner  

• SOS/ Trygghetssentralen  

– Disse vil følge opp brukeren og evt. spore opp disse og gi bistand 

hjem igjen. En viktig del av utprøvingen vil være å innhente 

erfaringer for hvordan pårørende og hjemmetjenestene kan 

samarbeide med trygghetssentralen om oppfølging av brukeren  

– Har ansvar for utstyret og implementering i brukers hjem 

– Gps enheter: Safemate og Doro 

• Hjemmetjenesten 

– Demenskoordinator/ demensteam 

– Hjemmesykepleie  

– Dagsenter 

– Bolig for utviklingshemmede 



Praktisk arbeid vår 2014 

• Kick off møte. April 

• Opplæring hos Trygghetssentralen. Mai 

– Bydelsdeltakerne gjorde egne prøver av utstyret   

• Implementering hos brukere. Juni - des 

• Prosjektgruppen møttes 2 timer hver uke mai – juni, 2 

timer annenhver uke aug - des: 

– Brukerregistrering skjema. Avklare inkludering  

– Hente inn og utveksle erfaringer 

– Avklare tekniske problemer 

– Avklare arbeidsrutiner 

– prosjektkoordinator som fører referat  

 

 



Praktisk arbeid høst 2014 

• Informasjon til nettverk i Helseetaten  

– bestiller, ledere for ergo og fysio tjenester, utfører. 

Kompetanseforum 

• Erfaringsmøte med bydelskontaktene, 6.10 

• Erfaringsmøte med brukere/pårørende, 6.10 

• Tjenesteutviklingsworkshop, 26.11  

• Erfaringsutveksling med sentrumsbydelene, ? 

• Møter med leverandørene 

• Undervisning om samtykkekompetanse 

• Arbeidsgruppe mht dokumentasjon i Gerica 

• Utvide prosjektet til 2015-16 og få med de neste 8 bydeler.   



Erfaringer  

• Bydelskontaktene er engasjerte og iderike 

– utvider brukergruppen 

– finner andre løsninger mht lading 

– Etterspør løsning for når bruker skal endre bostatus 

• Trygghetsentralen  

– Hører på gruppens forventninger 

– Er samarbeids orienterte  

• Gode møter med leverandørene 

– Er lydhøre for behov om endringer i produktet 



Utfordringer 

• Spredning til alle bydeler 

• Prosjektet skal forlenges til ut 2016, fra 40 

til mange ? brukere 

• Beskrive tjenesteforløp for bruk av 

gps/lokaliseringsteknologi 

• Identifisere effekt  

 


