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Rammer for tjenesten

Helsevakten

Kvalitet
Helsevakten er døgnbemannet, hele året. Vi søker å følge helsedirektoratets krav om
responstid på 60 sekunder for minimum 95 prosent av alle varsler. Dog tar vi forbehold om
samtidskonflikter og annet i oppstarten. Kommuner som kobler seg på Helsevakten er
ansvarlig for å følge de anbefalinger som er gitt for utførende tjeneste. Ved behov for
oppfølging fra utførende tjeneste lyses oppdraget med tiltak ut på den enkelte kommunes
LMP (LifeCare mobil pleie). Om oppdraget ikke blir hentet til arbeidslisten varsles
Helsevakten om dette, som deretter følger opp ved å ringe tjenesten.

Kompetanse
Responstjenesten, Helsevakten betjenes av helsepersonell som kan gjennomføre riktige
vurderinger og bidra til en helhetlig og forsvarlig helse- og omsorgstjeneste.
Helsevakten bemannes i oppstarten med sykepleiere, dette i henhold til Helsedirektoratets

anbefalinger til kompetanse, som innebærer at minst en person på vakt har relevant

utdanning på bachelornivå.

Bemanning og antall ansatte gjennom dgnet
På tross av anbefalinger fra helsedirektoratet om å ha to operatører til enhver tid, har vi i
første omgang valgt å legge opp til å bemanne Helsevakten med en 1-1-1 bemanning. Dette
med bakgrunn i antall alarmer som knyttes til mottaket i oppstarten.
Et økt antall alarmer, eller andre årsaker til presset kapasitet, medfører oppbemanning.

Helsevakten er organisert i avdeling sammen med nattpatrulje og trygghetspatrulje. Ansatte

ved Helsevakten vil ha dager i turnus i trygghetspatruljen. Følgende organisering er

hensiktsmessig i forhold til kompetanseutvikling og robusthet i tjenesten.

IT-infrastruktur og IT-beredskap
Fredrikstad kommunes IT-avdeling har døgnbemannet beredskapsvakt hvor fagprogrammet
eSense inngår blant ansvarsområdene.
I tillegg til dette har Fredrikstad kommunes IT-avdeling ansvar for infrastrukturen og driften
av den tekniske plattformen som Helsevakten benytter. Samarbeidsparter står fritt til å
benytte iot plattform som er kompatibel med eSense. Plattform som ikke er i Fredrikstad
kommunes IT miljø, står den enkelte kommune ansvarlig for.
Det utvikles tydelige rutiner med samarbeidskommunenes IT avdelinger, hvor

ansvarsområder presiseres.

Digital plattform
Helsevakten benytter Sensio Unity per i dag, eSense er kompatibel med flere plattformer.



Eksisterende backupløsninger
Ved driftsforstyrrelser på fagprogrammet Gerica og/eller eSense mottar personell ved
Helsevakten alarmer på mobilt vaktrom. Ved driftsforstyrrelser på sensioserver kan en i
enkelte trygghetsalarmer legge inn alternativt mottak. Helsevakten kan motta alarmer på
mobiltelefon der det legges inn som alternativ ruting. For Safemate brukere overvåkes
Safemate Pro. Som i alle øvrige IT-systemer, er det ikke mulig å beskytte seg fullt ut mot
nedetid på grunn av tekniske feil, strømstans etc. Fredrikstad kommunes IT-avdeling har
døgnbemannet beredskapsvakt, hvor Sensio-plattformen og fagprogrammet eSense inngår
blant ansvarsområdene. Det utvikles tydelige rutiner med samarbeidskommuner for
informasjon og oppfølging ved eventuelle feil.

Nærmere om kvalitet på tjenesten
Helsevakten skal tilby en helhetlig tjeneste for mottak av velferdsteknologiske løsninger, og
har som målsetting å levere en god og servicerettet tjeneste.
Brukerne skal bli møtt med respekt og verdighet. Tjenesten skal avlaste utøvende tjeneste i
form av høy avklaringsgrad, som igjen skal føre til bedre ressursutnyttelse for kommunene.
Likeledes skal en i størst mulig grad fange opp uregelmessigheter i bruk av trygghetsalarmen,
hvor årsak muligens er fallerende helsetilstand, for deretter varsle tjenestene.

Rapport om antall alarmer, responstid etc. oversendes kommunene per måned.
Responstid, antall alarmer i mottak, antall alarmer utlyst til tjenesten, per bruker for

• Perioden

• Per vakt

Kommunene kan selv ta ut rapport fra Sensio velferdsporta! på innkomne alarmer og
driftsmeldinger. Rapporten er tilgjengelig i en måned.

AIie alarmhenvendelser til Helsevakten blir dokumentert i kommunens EPJ, i form av utlyst
oppdrag, eller som Helsevaktjournal der det ikke krever oppfølging av utøvende tjeneste.
Rapporter på dette kan tas ut av Gerica.

Mottaket, og håndtering av trygghetsalarmer
Ved utløst alarm håndterer Helsevakten hendelsen i eSense (Tieto) som er integrert med EPJ
systemet Gerica. Her følger opplysninger som personalia, diagnoser, cave og neste planlagte
besøk fra hjemmesykepleien. Denne informasjonen hentes opp fra Gerica, det er ingen
behov for dobbeltregistreringer.
Løsningen legger til rette for hoy avklaringsgrad, beslutningsstotte og god arbeidsflyt i
tjenesten. Personell ved Helsevakten dokumenterer hendelser, fra eSense, som legger seg i
fagprogrammet Gerica. Ved behov for oppfølging av bruker, utlyses oppdrag med tiltak på
LMP (LifeCare Mobile pleie). Som støtteverktøy og kvalitetssikring for korrekt oppfølging
benytter personell svarprosedyrer utviklet for tjenesten. Utgangspunkt for svarprosedyrene
er hentet fra Norsk Indeks for Medisinsk Nødhjelp.



Oppfølgende tjeneste
Oppfølgende tjeneste mottar utlyst oppdrag på LMP, henter denne til arbeidslisten og følger
opp bruker etter prosedyre. Hentes ikke oppdraget til arbeidsliste innenfor gitt tid får
Helsevakten varsel om dette. Helsevakten ringer oppfølgende tjeneste i aktuell kommune.
Den enkelte kommune utarbeider prosedyren. Prosedyren må samsvare med arbeidsflyt fra
Helsevakten.

Ny bruker
Når trygghetsalarm installeres hos ny bruker, gir installatøren opplæring. Trygghetsalarmen
utløses, Helsevakten mottar og kontrollerer at alle opplysninger er registrert.

Utviklingsområder
Hver enkelt kommune står fritt til å implementere den løsningen det er behov for.
Med Helsevakten vil kommunene dra veksler på hverandres erfaringer ved bruk av ulike
velferdsteknologiske løsninger. Det utarbeides plan for implementering per kommune, som
sammenstilles i felles årshjul. Dette vil gi forutsigbarhet for Helsevakten.
Kommunene kan gå til anskaffelse av periferiutstyr/velferdsteknologi i fellesskap, for å
oppnå stordriftsfordeler. Fredrikstad kommune vil invitere samarbeidskommunene til
deltakelse i relevante felles anskaffelsesavtaler og enkeltanskaffelser.

Prosedyre og veileder oversikt (listen er ikke uttommende):
• Tildeling av trygghetsalarm (hver kommune står ansvarlig)

• Registrering av trygghetsalarmbruker - Sensio velferdsportalen og Safemate Pro(hver
kommune står ansvarlig)

• Registrering av kontaktinformasjon - brukerkortet Gerica (hver kommune står
ansvarlig)

• Mottak av alarmer eSense - Helsevakten

• Mottak mobilt vaktrom omsorgsboliger med eskalering Helsevakten (hver kommune

står ansvarlig)

• Oppfølgende tjenester - oppfølging av alarm (hver kommune står ansvarlig)

• Driftsmeldinger: Helsevaktens oppgaver

• Driftsmeldinger: Utøvende tjenestes oppgaver (hver kommune ansvarlig)

• IT avdelingen Fredrikstad- IT i de andre kommunene (kontaktinfo og tidsrom for

kontakt)

• Varsling til Helsevakten om planlagte oppgraderinger (Gerica den enkelte kommune)

• Varsling til samtlige kommuner om planlagte/ uplanlagte oppgraderinger av Sensio

server

• Avvikshåndtering



Vedlegg 2: Kostnadsoversikt per 2021

Saksnummer. 2019/10098

Kostnader knyttet til helsevakt-/responssentertjeneste for velferdsteknologi.

Driften av Helsevakten skal være transparent overfor alle samarbeidende kommuner.
Kostnadsbildet vil endre seg over tid, da selvkostpris (inkl. overheadkostnader) legges til
grunn. Det legges til grunn en 2-1-1 bemanning, kostnadsbildet nedenfor er basert på dette.

Prisjusteringen beskrevet i avtalen er basert på pris og lønnsvekst, bemanning og antall
brukere knyttet på mottaket. Varsel om justering skjer senest andre kvartal året før endringen
trer i kraft.

Per i dag er trygghetsalarm ml sensorteknologi for passiv varsling, mobil trygghetsalarm med
og uten lokalisering og elektronisk medisindispenser implementert i Helsevakten.

Når det blir aktuelt å implementere andre teknologier som digitale kameratilsyn, medisinsk
avstandsoppfølging etc må fordelingsnøkkelen justeres da man kan anta at dette er tjenester
som krever ekstra ressurser fra personell ved Helsevakten.

Driftskostnader Helsevakten
Kostnader endres etter antall brukere som er knyttet på Helsevakten etter følgende modell.

Kostnad per bruker per måned er kr 131,- gjeldende fra 01.01.2021

Arskostnad Adm, 20%-
IT  beredskap

Utstyr og
Bemanning Timer

lonn
Overtid. og Drift

mblerst
infrastruktur

2 8 2 435 280 21 228

1 7 1 065 435 18 575

1 9 1586 655 23 882

5087 370 63 685 130 000 120 000 85 000 20 000

Antall brukere registrert i Kostnad per bruker per 10% Kostnad per bruker per
mottaket mnd mnd

3000 153 15 168
3500 131 13 144
4000 115 11 126

Tabellen viser eksempler på kostnad per bruker ved oppgitt bemanning for forskjellige antall
registrerte brukere totalt i mottaket.

Driftskostnader knyttet til Tieto  -  tillegg
Lisenspris per alarm per måned: kroner 16,-

Driftskostnader knyttet til Sensio  -  tillegg
Lisenspris per alarm per måned utgjør kroner 20,-
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Alternative mottak med mobilt vaktrom

Pro ramvare/Uts r Enhet Enhets
SensioMobilt Vaktrom Pr. smartenhet

lisens
2500 500

Driftskostnader knyttet til Dignio - tillegg
Lisenspris per dispenser per måned: kroner 50,-

Viderefakturering
Fredrikstad kommune mottar og betaler overnevnte lisenser, og viderefakturerer
kommunene. Kommunene har innsyn i dette.

Betaling
Betaling skal skje innen 30 kalenderdager etter at faktura og bilag er mottatt. Faktura med
bilag oversendes x 2 per. år, hhv. mars og september.

Utviklingskostnader
Ved utvikling av nye tjenester knyttet til Helsevakten påløper utviklingskostnader, jf avtale
med Sensio.

Andre kostnader
Kommunene er selv ansvarlig for å bekoste utstyr, og å håndtere eventuelle simkort med
MOA kanal knyttet til trygghetsalarmen.
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