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Gran kommune er en mellomstor kommune som strekker seg over et areal på 760 kvadratkilometer 

med ca. 13800 innbyggere pr. 31.01.17, (kommunens hjemmeside). Lunner kommune er kommune 

som har et areal på 290 kvadratkilometer og har ca 9000 innbyggere pr 31.01.17. 

 

Det er altså store avstander og spredt befolkning. En gradvis økning i antall eldre innbyggere er en 

utfordring i våre kommuner som i Norge forøvrig. Kalkulasjoner utført av SSB viser at de over 67 år som 

i dag utgjør 13% av befolkningen,  gradvis vil øke frem mot 2050. En slik vekst i antall eldre, fokus på å 

bo lengre i eget hjem, færre institusjonsplasser, kortere sykehusopphold og mer krevende og 

komplekse tjenester, vil medføre et økende behov for gode helsetjenester ute i kommunesektoren. 

 

For å kunne imøtekomme fremtidens utfordringer innen helse og omsorg, vil velferdsteknologi ha en 

sentral og viktig rolle. I stortingsmeldingen «innovasjon i omsorg» vises det til at det er behov for en 

tjenesteinnovasjon i kommune sektoren, hvor fokuset må være å designe en tjeneste hvor 

velferdsteknologi inngår i de andre kommunale tjenestene.  Dette fordrer nye strategier for 

tjenesteinnovasjon og tjenestedesign vil her være et gunstig tiltak. I en slik strategi er det viktig med en 

klar målsetting. Målsettingen her er å utvide bruk av velferdsteknologi på en strukturert måte for å 

ivareta kvalitet, brukermedvirkning og oppnå gevinstrealisering (NOU 2011:11, 2011; Meld St.29 (2012 

– 2013). 

 

Lunner og Gran kommune har samarbeidet i delprosjekt under PILOTen Hadeland om å teste ut 

velferdsteknologi. I Lunner kommune er det blitt testet ut medisindispenser for automatisk utlevering av 

multidoseposer til brukere, mens Gran kommune har testet ut mobile trygghetsalarmer med mulighet for 

GPS- sporing. 

I arbeidsboken beskriver vi arbeidet i prosjektet fra forberedelse og planlegging til utførelse, evaluering 

og anbefalinger for veien videre. 

 
Bilde lånt fra presentasjon, Skien kommune. 
 

 

 



PILOTen Hadeland 

 

Arbeidsbok Delpilot velferdsteknologi    3 
 

 

Innhold 
1 Hva er velferdsteknologi? ...................................................................................................... 4 

2 Piloten .................................................................................................................................. 6 

2.1 Prosjektgruppa: .............................................................................................................. 6 

2.1.1 Medlemmer fra Gran ............................................................................................... 6 

2.1.2 Medlemmer fra Lunner ............................................................................................ 7 

2.2 Læringsreiser: ................................................................................................................ 7 

3 Utprøving av mobile trygghetsalarmer med GPS sporing .................................................... 8 

3.1 Bemannet trygghetsalarmmottak ................................................................................... 8 

3.2 Utvalg av brukere ........................................................................................................... 8 

3.3 Samtykkeskjema ............................................................................................................ 8 

3.4 Kartlegging .................................................................................................................... 9 

3.5 Informasjon på kommunens hjemmeside ...................................................................... 9 

3.6 Seminar ......................................................................................................................... 9 

3.7 Budsjett .......................................................................................................................... 9 

3.8 Erfaringer ....................................................................................................................... 9 

3.8.1 Brukererfaringer .................................................................................................... 10 

4 Utprøving av elektroniske multidosedispensere ................................................................ 11 

4.1 Valg av multidosedispenser ......................................................................................... 11 

4.2 Utvalg og kartlegging av brukere ................................................................................. 11 

4.3 Informasjon på kommunens hjemmeside .................................................................... 12 

4.4 Økonomi ...................................................................................................................... 13 

4.5 Erfaringer ..................................................................................................................... 12 

4.5.1 Dignio .................................................................................................................... 12 

4.5.2 Evondos ................................................................................................................ 12 

4.5.3 Konklusjon av erfaringer ....................................................................................... 13 

5 Veien videre ....................................................................................................................... 14 

5.1 Alarmmottak/Digitale trygghetsalarmer ........................................................................ 14 

5.2 Platform velferdsteknologi ........................................................................................... 14 

5.3 Multidosedispensere .................................................................................................... 14 

5.4 Digitalt tilsyn................................................................................................................. 15 

5.5 Sensorteknologi, Vandrealarm, Fallalarm, Epilepsialarm ............................................ 15 

5.6 Kartlegging av behov ................................................................................................... 15 

5.7 Gevinstrealisering ........................................................................................................ 16 

6 Litteraturliste ...................................................................................................................... 17 

7 Vedlegg ............................................................................................................................. 18 

 

 



PILOTen Hadeland 

 

Arbeidsbok Delpilot velferdsteknologi    4 
 

 

1 HVA ER VELFERDSTEKNOLOGI? 

 
Bilde lånt fra presentasjon, Skien kommune 

Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet, 

sikkerhet og selvhjulpenhet. Det er stor bredde i begrepet velferdsteknologi. Det dekker alt fra enkle 

produkter som brukeren selv kan anskaffe, via smarthusteknologi til avanserte tekniske hjelpemidler 

som kommuniserer med omverdenen. Velferdsteknologi deles inn i fire hovedkategorier ut fra hvilke 

brukerbehov teknologien skal møte. 

1. Trygghets- og sikkerhetsteknologi 

Teknologi som skal skape trygge rammer omkring enkeltindividets liv og mestring av egen helse. 

Trygghetsalarm er i dag den mest brukte løsningen i denne gruppen 

2. Teknologi for sosial kontakt 

Teknologi som bistår mennesker med å komme i kontakt med andre, f.eks. videokommunikasjon. 

3. Kompensasjons- og velværeteknologi 

Teknologi som kompenserer for funksjonssvikt og teknologi som gjør hverdagslivet mer trygt, sikrere og 

mer komfortabelt – f.eks. styring av lys og varme eller kalendere med påminnelsesfunksjon ved 

sviktende hukommelse. 

4. Teknologi for behandling og pleie 

Teknologi som bidrar til at mennesker mestrer egen helse. Automatisk måling av blodsukker og 

blodtrykk er eksempler. 

 

I nasjonalt Velferdsteknologiprogram for E-Helse, er trygghetsskapende teknologier et av de tre viktigste 

satsingsområdene for å møte eldrebølgen, og konsekvensene av færre hender og ressurser til å utføre 

omsorg. Målet er å gjøre det mulig for mennesker å føle seg trygge, slik at de fortsatt kan bo hjemme 
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når de blir gamle. I dette inngår løsninger som gir mulighet for sosial deltakelse og som kan motvirke 

ensomhet. 

 

«Trygghet, roten til alt godt» 
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2 PILOTEN 
 
Overordnet spørsmål: 
 
Hvordan utvikle optimaliserte forløp som bidrar til livskvalitet og hverdagsmestring for personer 
med funksjonssvikt? 
 
Prosjektets omfang 

 Godt koordinerte tjenester med sømløse overganger 

 Gjennom tjenestedesign beskrive og implementere sømløse tjenester innenfor forløp for 

personer med demens og kognitiv svikt 

 Etablere og implementere rutine for tidlig kartlegging av funksjonssvikt og diagnose 

 Etablere og implementere metode og rutine for kartlegging av brukers behov – 

brukermedvirkning og pårørendeinvolvering 

 Teste ut og implementere utvalgt velferdsteknologi i henhold til prosjektplan 

 

Effektmål 

 Velferdsteknologi skal bli en integrert del av tjenestetilbudet i Lunner og Gran kommuner innen 

2018 

 Sømløse og effektive tjenesteforløp i pleie og omsorgstjenestene i Lunner og Gran kommune 

 Frivillig sektor skal ha en sterk og viktig rolle i utviklingen av det lokale 

velferdssamfunnet – bruker, familie, sosialt nettverk, i nærmiljø og lokalsamfunnet 

 Økt livskvalitet gjennom bruk av hverdagsmestring 

 

Prosessmål 

 Skape trygghet for mestring i eget liv med bruk av velferdsteknologi 

 Utvikle gode arenaer for informasjon og læring (kommunenes hjemmesider, nettverk, ulike web-

løsninger) 

 Tjenestedesign ved hjelp av brukerreiser 

 Tilrettelegge for aktiv bruk av frivillige ressurser – til beste for den frivillige, lokalsamfunnet og 

tjenestene 

 Tilføre ansatte i omsorgstjenesten tilstrekkelig kompetanse på området 

 Utprøving/innføring av ulike velferdsteknologiske løsninger 

 

 

2.1 Prosjektgruppa: 
Prosjektgruppa har bestått av medlemmer fra Gran- og Lunner kommune. Den har vært tverrfaglig 
sammensatt med medlemmer fra ulike tjenester og med ulik faglig bakrunn fra teknisk til helsefaglig. 

 

2.1.1 Medlemmer fra Gran 

Navn: Tittel: Avdeling: 

Jostein Andersen Seksjonsleder hj.tj. Hjemmetjenester 

Nina Hjelle Ergoterapeut Fysio/ergo avd. 

Sander Hopman Vaktmester Hjemmetjenesten 

May Lene Johansen Ergo/miljøterapeut Fysio/ergo avd. 

sluttet  
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Ida Merethe Dæhlen Demenskoordinator/ 

sykepleier 

Marka 

Peder Haug IKT-konsulent IKT- Gran 

 

2.1.2 Medlemmer fra Lunner 

Navn: Tittel: Avdeling:  
Kjetil Lynne Systemansvarlig EPJ og 

velferdsteknologi 
Fag- og 
utviklingsenheten 

Nina Dahl Martinsen Avdelingsleder Fag- og 
utviklingsenheten 

Camilla L. W. Grina Ergoterapeut Fag- og 
utviklingsenheten 

Per Linnerud Vaktmester  Fag- og 
utviklingsenheten 

Trine Lise Olimb 
 

Avdelingsleder Hjemmetjenesten 

Karilill Nordseth Vernepleier  Tilrettelagte 
tjenester 

Lene Røskar Demenskoordinator/ 
Fagleder 

Fag- og 
utviklingsenheten/ 
Hjemmetjenesten 

 

2.2 Læringsreiser: 
Prosjektgruppa har vært på følgende ekskursjoner: 

 Deltatt på Nasjonal Konferanse om Velferdsteknologi på Fornebu 08.12.2016 

 Besøkt LIBOS- omsorgsboliger, Lillestrøm, 20.10.2016 

 Besøkt Almas hus - Senter for fagutvikling og forskning, Oslo 20.10.2016 

 Besøkt Seksjon Hverdagsmestring i bydel St. Hanshaugen, Oslo 06.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirqKyM4eXXAhVDJJoKHTI5BF8QFgguMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.oslo.kommune.no%2Fpolitikk-og-administrasjon%2Fetater-og-foretak%2Fsykehjemsetaten%2Fsenter-for-fagutvikling-og-forskning%2Falmas-hus%2F&usg=AOvVaw3xGdycbalFBeWxTSQBizDv
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3 UTPRØVING AV MOBILE TRYGGHETSALARMER MED GPS 
SPORING 

 
Gran kommune har testet ut 8 og Lunner kommune har testet ut 2 mobile trygghetsalarmer med 

mulighet for GPS sporing. Testperiode april/mai 17 – august/september 17. 

Det er mange produkter og produsenter å velge imellom. Vårt valg i testperioden falt på Safemate. Vi 

valgte denne alarmen blant annet fordi den velutprøvd og at kommuner som Trondheim, Bergen, 

Drammen, Larvik, Skien, Tromsø bruker Safemate.  

Safemate er en mobil trygghetsalarm med innebygd GPS- sporing som bæres av bruker. Enheten har 

en alarmknapp som bruker kan trykke på for å varsle om hjelp. Safemate kan brukes aktivt eller passivt. 

Ved aktiv bruk er det brukeren som selv utløser alarmen ved å trykke på alarmknappen. Ved passiv 

bruk utløses alarmen ved at brukeren går utenfor et forhåndsdefinert område, (elektronisk gjerde). Det 

er også mulighet for å lokalisere bruker uten at alarmen er utløst. (personer som er gitt tilgang kan finne 

alarmens posisjon på et kart). Det er også mulighet til å ringe opp alarmen og opprette toveis tale. 

 

 

  
Bilder lånt fra brosjyre SAFEMATE 
 

 

 
 

3.1 Bemannet trygghetsalarmmottak 

 

I prosjektperioden har vi inngått et samarbeid med DORO trygghetssentralen om bemannet mottak av 

trygghetsalarmene.  

 

3.2 Utvalg av brukere 
Hverdagsrehabiliteringsteamet i Gran har bistått prosjektet med å finne aktuelle kandidater til å delta i 

prosjektet, (7 kandidater i Gran og 2 brukere fra Lunner i tillegg til HMS- tiltak ved Haugsbakken).  

 

3.3 Samtykkeskjema 
Alle som ville være med i prosjektet har fått utdelt informasjonsskriv om prosjektet og undertegnet 

samtykkeerklæring om og deltagelse i prosjektet, (se vedlegg 1). 
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3.4 Kartlegging 
Før utlevering av trygghetsalarmen ble det foretatt en kartlegging av brukerne i form av et intervju, (se 

vedlegg 2) og alle fikk testet sin fysiske funksjon, ved at vi brukte testen Short Physical Performance 

Battery, (se vedlegg 3).  

 

3.5 Informasjon på kommunens hjemmeside 
Det er lagt ut informasjon om kommunens velferdsteknologi prosjekt, kontaktinformasjon og litt om veien 

videre på Gran kommunes hjemmeside.  

 

3.6 Seminar 
Representanter fra Gran har deltatt på dialogkonferanse angående anskaffelse av velferdsteknologi, 

Søndre Land 5.9.2017. 

 

3.7 Budsjett 
Oversikt over kostnader i for bindelse med utprøving av mobile trygghetsalarmer utover kostnader til 

lønn til prosjektdeltakerne. Vi har hatt 15 møter. 

 

10 stk. trygghetsalarmer a 350,- kr pr. mnd. x 5 =                 kr 17.500,- 

Mottak Doro trygghetssentralen      kr 10.000,- 

Til sammen                                                                                      kr 27.500,- 

 

Alarmene er utplassert fra slutten av april, begynnelsen av mai til medio august 2017 

 

3.8 Erfaringer 
Pilotdeltakerne fikk i utgangspunktet låne den mobile trygghetsalarmen i 4 måneder for å få erfaring 
med bruk og nytte. Det var Doro trygghetssentralen som var mottakere av de fleste alarmene, men vi 
hadde 3 pårørende som også var satt opp som mottakere av alarmene. I testperioden var det ingen av 
brukerne som hadde utløst alarmen sin, men som vi ser av brukererfaringene så er det ikke mange som 
har nyttiggjort seg tilbudet heller. Det kan indikere at brukerne ikke har vært kartlagt godt nok i forkant. 
  
To av de flittigste brukerne sier at de ikke har gått flere turer nå enn tidligere, men at de har følt seg 

tryggere etter at de begynte å ta med seg alarmen.  

 

HMS- tiltaket ved Haugsbakken: De har gjort seg gode erfaringer og de ansatte har følt seg tryggere i 

utførelsen av jobben sin. De har også inngått avtale om fortsatt bruk etter testperioden. 

 

Hjemmetjenesten i Gran har også anskaffet to trygghetsalarmer til sine ansatte. Tas i bruk i desember 

2017. 

 

Vi har ikke gevinstrealisert i dette prosjektet da datagrunnlaget ble for lite, men vi ser at de to som har 

benyttet alarmen trekker frem at de har følt seg tryggere ved å ha med alarmen når de er ute og går.  

Vi har gjort oss noen tanker om hvorfor prosjektet ikke lykkes. Når vi skal ta i bruk velferdsteknologi er 

det viktig med ressurspersoner som forstår teknologien og som er interessert i å ta teknologien i bruk. 

Ved innføring krever det ekstra innsats og ressurser til oppfølging av brukerne. Erfaringene fra 

prosjektet tilsier at vi i ikke har hatt nok ressurser til å følge opp. Ettersom 3 av 7 ikke har brukt alarmen 

og at 2 sier de har benyttet alarmen i liten grad. Det kan også tyde på at vi ikke har funnet de «riktige» 

http://gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/helse_og_omsorg1/Velferdsteknologi/
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kandidatene til utprøvingen. Hadde vi imidlertid fulgt opp tettere ville dette blitt avdekket tidlig og vi 

kunne ha satt inn tiltak/eventuelt funnet andre kandidater til utprøvingen. 

 

 

3.8.1 Brukererfaringer 
 

Bruker Beskrivelse Hvorfor Erfaring Kommunale 
tjenester 

Bruker 1 Haugsbakke
n o-bolig 

HMS- tiltak Gode erfaringer, har følt 
seg tryggere ved å ha 
med seg 
trygghetsalarmen. Inngår 
egen avtale etter 
testperioden. 

 

Bruker 2 Kvinne, bor 
alene 

Trygghet Har bare brukt alarmen 
noen få ganger. Hun har 
ikke gått så mange turer 
som hun hadde ønsket. 
Hatt et oppfølgingsbesøk i 
perioden. 

Hj.spl 

Bruker 3 Kvinne, bor 
sammen 
med 
ektemann 

Trygghet/bo 
lengere 
hjemme 

Har ikke brukt alarmen. 
Har ikke gått turer alene 

Hj.spl, Gågruppe 

Bruker 4 Kvinne, bor 
alene 

Trygghet/økt 
egenmestring 

Har brukt alarmen sin 
hver dag. Gått mellom 1-2 
km. Har gjort dette før hun 
fikk alarm også, men har 
følt seg tryggere med 
alarmen. «Hvorfor skal du 
ta i fra med denne nå 
da?)» 

Hverdagsrehabiliter
ing/ 
hjemmetrening 

Bruker 5 Mann bor 
alene 

Trygghet/økt 
egenmestring 

Har brukt alarmen, (2-3 
ganger pr. uke). Han følte 
seg tryggere. Dårlig 
kapasitet på batteriet. Vil 
gjerne fortsette. 

Hj.spl, Gågruppe 
Hverdagsrehabiliter
ing 

Bruker 6 Mann bor 
alene 

Trygghet Har ikke brukt alarmen. 
Brukte mobilen isteden. 

Hj.spl, Gågruppe 

Bruker 7 Mann bor 
alene 

Trygghet Har brukt mobilen. Ikke 
vært selvstendig i 
ladesituasjonen. Hatt 
bordlader. 

Gågruppe, 
Hjemmetrening,  

Bruker 8 Mann, bor 
sammen 
med ektefelle 

Bo lengere 
hjemme 

Har ikke brukt alarmen. 
For dårlig opplæring 

Ingen tjenester 
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4 UTPRØVING AV ELEKTRONISKE MULTIDOSEDISPENSERE 
Elektronisk multidosedispenser er en automatisk multidosedispenser som kan fylles med 
multidoseruller. Multidosedispenseren står tilkoblet strømnett hele tiden, og har et nødstrøms batteri 
med varighet inntil 24 timer, slik at den fortsatt gir ut medisiner til rett tid ved bortfall av strøm, eller 
under reise. Multidosedispenseren har et innebygd SIM-kort som er koblet mot GSM-nettet slik at den 
kan varsle dersom brukeren ikke tar medisiner til rett tid, eller ved feil med dispenser. Dette skjer via 
forhåndsdefinert varslingskjede til hjemmetjenesten. Multidosedispenseren blir tildelt brukere som har 
behov for hjelp til å håndtere legemiddeladministrering og som er positivt innstilt til, og kan mestre egen 
medisinering. 
Lunner kommune har testet ut 10 elektroniske multidosedispensere. Det har blitt testet to forskjellig 
dispensere. Fra januar 2017 til og med august 2017 ble Dignio sin Medido dispenser testet og fra 
september 2017 til og med desember 2017 ble Evondos sin dispenser E300 testet. 

 

 

  
Medido      Evondos E300 

 

4.1 Valg av multidosedispenser 

I starten av prosjektet ble forskjellige dispensere vurdert og Medido ble valgt å prøves ut etter en 

vurdering av funksjonalitet og pris der det ble vurdert at i forhold prisen ga Medido trolig den beste 

funksjonaliteten. 

Etter testperioden med Medido-dispenseren fra Dignio var over og ulike utfordringer var erfart, ønsket 

prosjektet å teste ut E300-dispenseren fra Evondos, da denne gjorde inntrykk på prosjektet i de 

innledende vurderingene av multidosedispensere. Vi ønsket å finne ut om E300 var mer driftsstabil enn 

Medido. Det ble en kort testperiode for Evondos, grunnet økonomi i prosjektet og prosjektslutt 

31.12.2017. Vi anså likevel 3 måneder som tilstrekkelig til å gjøre erfaringer på driftssikkerheten og 

brukertilfredsheten, og kunne sammenligne den med erfaringer gjort på dispenseren fra Dignio. 
 

4.2 Utvalg og kartlegging av brukere 

Utvalg av brukere var forskjellig fra oppstart av Medido og oppstart av Evondos. I forbindelse med valg 

av bruker til Medido-dispenserne ble det ikke gjort en karlegging av alle brukere, men det ble gjort en 

vurdering fra fagledere og sykepleiere i hjemmetjenesten om hvilke brukere de trodde kunne være 

aktuelle kandidater til å prøve dispenseren. Geografisk plassering av brukerne var også en viktig 

utvelgelsesgrunn da det ikke måtte være for tidkrevende å dra til brukerne for å hjelpe de ved eventuelle 

problemer med dispenseren. 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFvO--o5vYAhXNmLQKHeTXCxsQjRwIBw&url=https://www.doseaid.com.au/about-us/our-products/medido/&psig=AOvVaw1bcRWm1G32JDOQnnWOp51z&ust=1513951550903139
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAjpD4o5vYAhXFL1AKHU3QBPMQjRwIBw&url=https://evondos.no/tjeneste/medisindispenser/&psig=AOvVaw16NBP_A-QQao_OAEcVVrUJ&ust=1513951732360663
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Ved oppstart av Evondos sine dispensere ble det gjort en kartlegging av alle brukere i hjemmetjenesten. 

Det ble brukt et kartleggingsskjema som Evondos har utviklet (se vedlegg). Ved den karleggingen fant 

en frem til en del brukere som var aktuelle kandidater for å prøve dispenseren. Faglederne i 

hjemmetjenesten tok deretter kontakt med de mest aktuelle kandidatene for å finne de som kunne tenke 

seg å teste ut Evondos sin dispenser. 

  

4.3 Informasjon på kommunens hjemmeside 
Det er lagt ut informasjon om kommunenes velferdsteknologi prosjekt, kontaktinformasjon og litt om 

veien videre på Lunner kommunes hjemmesider. 

 

 

4.4 Erfaringer 

4.4.1 Dignio 

Dignio sin Medido dispenser fylte ikke forventningene. I korte trekk kan en si at den ikke var driftssikker 
nok og den sikret ikke rett medisinering godt nok. 
Det ble holdt et fokusgruppeintervju i april (se vedlegg 6) der erfaringer så langt ble diskutert. Dette var 
hovedtrekkene av funnene i intervjuet: 
 
Problemer/ulemper: 

 Multidoseposer setter seg fast i maskinen. 

 Vanskelig å skjøte multidoseruller. (Multidoserullene må skjøtes veldig nøyaktig med tape for å 
få sammenhengende utmating av multidoseposer ved innsetting av ny multidoserull i dispenser) 

 Vanskelig å sette inn multidoserull etter skjøting. 

 Stor rull med mange tabletter setter seg lett fast og vanskelig å få inn multidoserull for en hel uke 

 Feil på framtrekk av multidoserull på en maskin. (Posene setter seg fast i maskinen, dette fører 
til at bruker ikke får medisiner til rett tid og at hjemmetjenesten på rykke ut på ikke planlagte 
besøk for å gi medisin og rette opp feil på dispenserenFeil i dispensering og klipping av pose 

 Vanskelig å mate ut mer enn en pose, dispenseren feiler ofte. 

 Lese- og tellefeil av multidoseposer. (Dispenseren klarer ikke bestandig å holde tellingen på 
antall poser den gir ut med påfølgende fare for å gi ut feil pose.) 

 
Fordeler: 

 Totalt sett reduserer dispenseren antall besøk betydelig 

 Bruker slipper mange forskjellige ansatte på besøk hver dag 

 Mestringsfølelse hos pasienter som klarer seg uten besøk av hjemmetjenesten 
 

 

4.4.2 Evondos 

Evondos sin dispenser E300 har blitt evaluert av faglederne i Hjemmetjenesten. 
 
Problemer/ulemper 

 Lite mulighet for å styre dispenser over nettet, må til bruker for å gjøre endringer 

 Logger ikke ansatte automatisk ut etter en stund på dispenser 

 Tar lang tid å forhåndsutmate multidoseposer. For eksempel hvis bruker skal på tur så 
vedkommende trenger å ha med seg flere multidoseposer 

 
Fordeler: 

 Reduserer antall besøk 

 Forholdsvis enkelt å skifte multidoserull 

 Lite feil og alarmer fra dispenser 

https://www.lunner.kommune.no/velferdsteknologi.408403.no.html
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 Bruker får medisiner til rett tid 

 Gir muntlig beskjed om at du må ta tbl 

 Fungerer bra hos misbrukere da det ikke er mulig å ta for mye tabletter 

 Solid og sikret mot innbrudd, ikke mulig å få ut flere multidose poser enn dosert. 

 Snakker til bruker 

 Nesten ingen feil på utmating av multidoseposer 

 Lett å bruke både for ansatte og brukere 

 Dispenser er overvåket 24/7 av Evondos for å forhindre feil 

 

4.4.3 Konklusjon av erfaringer 

Etter testperioden er det ikke tvil om at Evondos sin dispenser E300 totalt sett gir den beste løsningen 
for både brukere og tjenesten.  
Det er veldig få tekniske feil på E 300 i forhold til Medido, noe som gjør at det er trygt for 
hjemmetjenesten å tildele dispensere til brukere som bor perifert i kommunen. Dette er en bruk av 
dispenseren som kan gi store besparelser i kjøretid og drivstofforbruk.  
E300 har også høyere sikkerhet en Medido med den følgen at E300 kan plasseres hos brukere som tar 
for mye tabletter. Evondos E300 gir alarm til hjemmetjenesten hvis noen prøver å bryte seg inn i 
dispenseren og den gir bare ut en og en multidosepose, så det er svært vanskelig å få tak i tabletter fra 
dispenseren som ikke skal ut. 
Brukervennligheten oppleves også som bedre på E300 enn Medido. E300 snakker til bruker og har bare 
en knapp å trykke på. Erfaringer så langt tyder på at den fungerer bra på bruker med til dels langt 
kommet demens og brukere som er skeptisk til å ta tabletter. 
Hvis en ser på driftsutgifter alene er Medido et billigere alternativ. Den koster 935 kr per måned i leie, i 
forhold til Evondos som har en pris på 2700 kr per måned. Vi har imidlertid erfart at på grunn av mange 
utrykninger og lav sikkerhet som gjør at den ikke kan brukes hos en del brukere, er det ikke stor forskjell 
på reelle kostnader. Høy driftssikkerhet har stor økonomisk betydning i form av at forutsigbarhet både 
for hjemmetjenesten og bruker gir få uforutsette besøk med tilhørende kostnader. Det gir også større 
trygghet i brukerhåndteringen og brukerne blir mer positiv innstilt til å bruke en dispenser.  
Høy driftssikkerhet hos E300 gir også trygghet for at brukerne får rett medisin til rett tid, noe som tross 
alt er hovedpoenget med en multidosedispenser. 
 

4.5 Økonomi 

  

Beregninger viser at det spares flere besøk med Evondos enn med Medido. Det kommer mest trolig av 

at hjemmetjenesten har blitt flinkere til å velge ut pasienter, framfor at det spares flere besøk med den 

ene eller den andre. I tillegg erfarte vi at Evondos har et bedre utviklet system for utvelgelse, oppstart og 

sikkerhet, noe som også kan ha bidratt til å bedre finne de «riktige brukerne». Evondos kan brukes på 

en større pasientgruppe på grunn av den økte sikkerheten og den er mer driftsstabil så det er blir færre 

turer til brukere på grunn av feil på utstyret. 

Ser vi kun på sparte ordinært planlagte besøk for begge dispenserne blir regnestykket ganske likt. 

Regner en på i snitt et spart besøk pr dag pr dispenser så sparer vi 70 besøk i uka eller 10 besøk pr 

dag, se tabell 1 for utregning.  

Tabell 1       

 

Multidose-
dispensere 

Sparte besøk 
pr dispenser pr 
uke 

Kostnad pr 
besøk 

Reduserte 
kostnader pr 
mnd 

Leiepris på 
dispensere pr 
mnd 

Totalt reduserte 
kostnader 

Evondos 

10 7 300 84000 27000 57000 

Medido 

10 7 300 84000 9350 74650 
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(For mer detaljert utregning og forklaring, se vedlegg 5) 

 

Dette er gevinster det er vanskelig å ta ut kroner, men det gir mulighet for å gi bedre tjenester til 

pasienter som trenger det og en kan få mulighet til å utsette ansettelse av nye medarbeidere. 
 

 

 

5 VEIEN VIDERE 
Det skal bygges nytt sykehjem i Gran og i den forbindelse ønskes det å gå til innkjøp av ny platform for 

mottakt av velferdsteknologi, (eller tilknytte seg til en leverandør av skytjenester) dette gjelder både 

hjemmeboende og beboere på institusjon. De ønsker også å utfase de analoge trygghetsalarmene og 

erstatte de med digitale alarmer. Gran vil også tilknytte seg til et bemannet alarmmottak. Lunner 

kommune er i gang med å bytte til digitale trygghetsalarmer og har i dag en avtale med et bemannet 

alarmmottak. 

 

5.1 Alarmmottak/Digitale trygghetsalarmer 
Digitalisere trygghetsalarmene: De som bruker trygghetsalarmer vil ikke merke så stor forskjell, men for 

kommunen gir digitaliseringen bedre kontroll over alarmene enn i dag. De "gamle" alarmene selvtester 

seg en gang i døgnet, mens de digitale tester seg med få minutters mellomrom. Slik får kommunen 

raskere beskjed om noe er galt med trygghetsalarmene.  

Bemannet alarmmottak: De «siler» trygghetsalarmene for kommunen. Det er mange henvendelser som 

ikke er akutte og kan løses med en «prat». Erfaringer fra andre kommuner er at 40 – 50 % av utløste 

trygghetsalarmene løses på denne måten. Denne ordningen frigir kapasitet i tjenestene så de slipper å 

svare opp unødvendige henvendelser og kan konsentrere seg om brukere som trenger hjelp.  

 

5.2 Platform velferdsteknologi 
Med ordet menes plattform et grunnsystem for å kunne fange opp datasignaler inn til en sentral 

integrator, hvor sentralen behandler innkommende data før utsending av signaler til enheter. (se 

vedlegg 4). Dette kan gjøres ved at kommunen etablerer og drifter det selv, interkommunalt samarbeid, 

eller ved å kjøpe tjenester av eksterne leverandører. 

 

(Lånt fra Vågan kommune, utlysning Doffin aug. 2017) 

5.3 Multidosedispensere 

 
En annen digital løsning som skal bidra til å gjøre hverdagen enklere for innbyggerne i kommunene er 

elektroniske multidosedispensere. Denne løsningen kan benyttes hos de av innbyggeren som har 

multidose og som har behov for hjelp til å håndtere legemiddeladministrering og som er positivt innstilt 

til, og kan mestre egen medisinering. Erfaringer fra andre kommuner tilsier at det gir både mottaker, 

EPJ-system: Profil Integrator/databendling 

Sykehjem 

Omsorgsleiligheter/ 
boenheter habilitering 

Pasienthjem 

Kommunikasjon til 
pårørende 

Responstjeneste 
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pårørende og kommunen verdifulle effekter. (Økt frihet hos tjenestemottaker og spart tid for 

hjemmetjenesten). Gran kommune har inngått en leieavtale, (2 år) på minimum 10 stk 

multidosedispensere og planen er at disse vil bli tatt i bruk i første kvartal 2018. Lunner har etter 

pilotperioden satt E300 dispenseren fra Evondos i ordinær drift, men har foreløpig bare midler til 3 

måneders drift. Ønsket er å få finansiert dette på permanent basis da det gir økt brukertilfredshet, 

redusert behov for tjenester, redusert forurensning og spart tid og ressurser for hjemmetjenesten. 

Evondos E 300 

 

5.4 Digitalt tilsyn 

Digitalt tilsyn er en tjeneste som er et trygt og diskret alternativ til fysiske tilsyn i hjemmet. Denne 

tjenesten er spesielt aktuell for brukere som har behov for tilsyn om natten for å se til at de har det bra. 

Disse hjemmebesøkene på natten er både ressurskrevende og problematiske fordi brukerne blir 

forstyrret og kan bli urolige av å få besøk midt på natten. Digitalt tilsyn innebærer at disse tilsynene 

erstattes av et “besøk” gjennom sensorer/kamera som aktiveres ved bestemte tider eller ved bestemte 

situasjoner/behov. Digitalt tilsyn vil Gran teste ut i første halvdel av 2018. Lunner ønsket å teste ut dette 

i 2017, men det var ikke mulig å gjøre om investeringsmidler til driftsmidler. På læringsreisen til St. 

Hanshaugen viste de til gode erfaringer med denne type tilsyn. 

5.5 Sensorteknologi, Vandrealarm, Fallalarm, Epilepsialarm 
 
Kommunene har tatt i bruk sensorteknologi hos noen brukere av hjemmetjenesten. I tillegg testes det ut 

dørsensorer og bevegelsessensorer på Skjervum sykehjem avdeling 1 i Gran. Lunner kommune har 

satt dørsensorer i drift på avdeling 1 ved Lunner omsorgssenter. Det vil med stor sannsynlighet bli en 

stor spredning i bruk av sensorteknologi fremover. (kobles opp via trygghetsalarmer). Fallalarmer og 

epilepsialarmer er også tatt i bruk. 

 

 
 
 

5.6 Kartlegging av behov 

 

Ved kartlegging av behov for velferdsteknologi er det viktig å skape tillit, bygge en god relasjon og bli 

kjent med brukere og evt. pårørende. Hvem er denne personen, hvilke behov har han / hun, hvordan er 

hverdagen, hvilke aktiviteter liker vedkommende å gjøre, hva skulle han / hun ha likt å gjøre, men ikke 

får til osv.? Vi har sett at det kreves en individuell vurdering i forhold til hvilken teknologi som passer for 

https://evondos.no/tjeneste/


PILOTen Hadeland 

 

Arbeidsbok Delpilot velferdsteknologi    16 
 

 

den enkelte bruker. En slik behovsvurdering kan ha utspring i to forskjellige situasjoner. Det kan være 

med bakgrunn i en spesiell situasjon som har synliggjort behovet som for eksempel et fall eller 

problemer med å huske medisintidspunkter. Da går man inn og kartlegger og vurderer spesielt i forhold 

til denne situasjonen. Det kan også være at man går inn og gjør en mer generell vurdering av brukerens 

livssituasjon og vurderer tiltak som kan avhjelpe situasjonen på mange områder. I slike tilfeller kan det 

være greit å benytte seg av et kartleggingsskjema.  

Vi ser at følgende bør utarbeides før vi går i drift: 

 Komplett skjema for funksjonskartlegging som inkluderer kartlegging av 

 teknologikompetanse og behov. 

 Dybdekartlegging for enkelte teknologier 

 Veiledning for saksbehandling og vedtak vedrørende velferdsteknologi 

 Beskrivelser av tjenesteforløp (aktiviteter, rekkefølge og ansvar) for ulike teknologier 

 Veiledning for samtykkevurdering ved bruk av varslingsteknologier 

 Avtaleskjema til bruk ved lokalisering eller digitalt tilsyn. 

 Prosedyrebeskrivelser for bruk av ulike teknologier 

 

 

5.7 Gevinstrealisering 
Gevinstrealisering handler om aktiviteter som gjennomføres for å oppnå gevinster. En gevinst er 

positive effekter som oppnås ved å implementere nye løsninger i drift. 

 

Å utvide tjenestetilbudet til å inkludere velferdsteknologi kan bidra til å:  

 

 Øke egenmestring, trygghet og livskvalitet for brukeren. Formålet er at brukeren mestrer 

hverdagsaktiviteter i og utenfor egen bolig under trygge forhold, og unngår å bli en passiv 

hjelpemottager.  

 Redusere belastning for pårørende. Økt egenmestring og trygghet for bruker vil føre til mindre 

psykisk og fysisk belastning for pårørende.  

 Skape bedre arbeidshverdag og økt trivsel for ansatte. Det er meningsfylt og tilfredsstillende 

for ansatte å kunne utføre sitt fag på en god og effektiv måte.  

 Forbedre kommunens økonomi. Økt mestringsevne og trygghet skal bidra til at behovet for 

hjemmetjenester reduseres, innleggelser på korttidsopphold og sykehusopphold unngås, og 

tidspunktet for heldøgns pleie og omsorg utsettes. Dette er gevinster. 

 Unngåtte kostnader er gevinster som oppstår ved at oppgaver reduseres eller nye tiltak ikke 

settes i verk fordi velferdsteknologi dekker behovet for oppfølging av tjenestemottaker og gir 

nødvendig trygghet og mestring for tjenestemottakeren. Typiske unngåtte kostnader er utsatt 

behov for opphold i sykehjem, unngått innleggelse i sykehus, unngått økt tjenestetilbud eller 

unngått innleie av ekstra personale* 

 Spart tid beskriver nettopp gevinsten av å innføre endringer som reduserer tidsbruk på å levere 

en tjeneste eller fjerner behov for tjenesten helt. Dette kan f.eks. være at kommunen bruker 

mindre tid på saksbehandling eller reduserer antall besøk i hjemmetjenesten. Gevinsten av spart 

tid realiseres først når en tjeneste kan reduseres/fjernes helt eller at tiden benyttes til å gi 

tjenester til flere*. 

 Økt kvalitet er positive effekter som tjenestemottaker, pårørende og/eller ansatte opplever selv, 

eller økt kvalitet på tjenesten som leveres. Kvalitative gevinster kan f.eks. omfatte økt 

egenmestring, trygghet, livskvalitet og trivsel*. 
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7 VEDLEGG 
  

1. Samtykkeskjema 
2. SPPB, kartleggingsskjema 
3. Kartlegging/gevinstrealisering 
4. Informasjonsknutepunkt 
5. Økonomiske besparelser ved bruk av multidosedispenser 

 
 
 
 
Vedlegg 1 Samtykkeskjema 

 
 
 



PILOTen Hadeland 

 

Arbeidsbok Delpilot velferdsteknologi    19 
 

 

 
Vedlegg 2 SPPB 
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Vedlegg 3 Kartlegging/gevinstrealisering 
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Vedlegg 4 

Gran kommune, har behov for et informasjonsknutepunkt, (plattform for velferdsteknologi). 

Gran kommune har behov for en fleksibel og skalerbar plattform for velferdsteknologi. Gjennom å følge 
anbefalingen fra Helsedirektoratet på det velferdsteknologiske området ønsker kommunen å sikre en 

helhetlig signalhåndtering og samlet administrasjon og drift av velferdsteknologiske løsninger.  

Hvilke behov skal en slik plattform dekke? 

 Trygg og forsvarlig håndtering av informasjonen som kommer inn fra de velferdsteknologiske 

løsningene (utstyr, forsystemer og «dingser»).  

 Tjenestenes behov: At ulike tjenesteaktører (eks hjemmetjeneste, sykehjem, fastlege, sykehus) 
rundt brukeren har tilgang til nødvendig og relevant informasjon i henhold til deres rolle og avtalt 
ansvar for oppfølging / tjenesteutførelse.  

 Oversikt og kontroll: At kommunen har en helhetlig oversikt over velferdsteknologisk utstyr 
knyttet til brukeren, og at det er mulig på enkelt vis å fjernstyre endringer i konfigurasjon / 
parametere uten å måtte reise ut til bruker (f.eks. slå av varsling fra sensorer og liknende for en 
periode, hvis brukeren er på besøk hos pårørende i julen).  

 Fleksibilitet: At nye velferdsteknologiske produkter enkelt og uten store kostnader kan «plugges 
inn» i en infrastruktur som sikrer nødvendig informasjonsutveksling, og at det skal være enkelt å 
bytte til nye og forbedrede produkter etter hvert som velferdsteknologien videreutvikles.  
                                                                                                          

Behovene oppsummeres på fem områder: 
 
1. En skalerbar plattform:  
En fleksibel og skalerbar infrastruktur som kan tilpasses fremtidige utvidelser, i form av volum, ny 
funksjonalitet eller tjenester. 
 
2. Dele informasjon med aktører i tjenesteforløp:  
Forbedret informasjonsflyt og mulighet for sammenstilling av informasjon.  

Informasjonsknutepunktet må kunne utveksle relevant informasjon med ulike andre IT-systemer. Nye 

løsninger eller «apper» tilpasset spesifikke roller og funksjoner (pårørende, responstjeneste, personlig 

assistent, hjemmetjenesten etc.) skal enkelt kunne hente inn all informasjon som er relevant og 

nødvendig for å utøve rollen / funksjonen.  

 
3. Informasjonsforvaltning:  
Økt pasientsikkerhet  

- Forebygge feilregistrering gjennom å unngå dobbeltregistreringer i to eller flere systemer.  

- Informasjonsknutepunktet skal ta i mot signaler fra velferdsteknologisk utstyr, og legge til rette for 

helhetlig prioritering og oppfølging av varsler basert på disse signalene.  

Økt informasjonssikkerhet  

- Helseopplysninger skal lagres og sikres i tråd med norm for informasjonssikkerhet.  

- Aktører må ha tilgang til informasjon i henhold til deres rolle og ansvar / autorisasjon.  
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4. Åpen, leverandørnøytral plattform  
Ved å etablere en infrastruktur kan man stille krav til leverandører om å tilpasse sine løsninger til felles, 

åpne integrasjonsgrensesnitt. Dette for å underbygge fri konkurranse på leverandørmarkedet og unngå 

«innlåsing» knyttet til spesifikke produkter og løsninger.  

Brukervalg av eget utstyr. Brukerne må etter hvert kunne kjøpe inn sine velferdsteknologiske produkter 

selv, gitt at de følger gitte standarder og dermed fungerer i kommunens infrastruktur.  

 

5. Effektiv organisering av velferdsteknologisk utstyr  
En fleksibel og skalerbar infrastruktur som kan tilpasses nye behov. Enkel og brukertilpasset 

konfigurasjon av utstyr. 

Hvert produkt og hver sensor trenger et sett med regler for når og hvordan tjenestene skal respondere 

på signalene som kommer. Dette må kunne konfigureres på en enkel måte, uten å måtte dra hjem til 

den enkelte bruker.  

Helhetlig oversikt og støtte til utstyrslogistikk. 

En samlet oversikt over utstyr som er knyttet til bruker, hvor utstyret befinner seg og tilstanden til 

utstyret. Mulighet for enkel og sikker overvåkning av innbyggerens velferdsteknologiske utstyr.  
*Hentet fra notat forfattet av Jon Helge Andersen/Astrid Nyeng direktoratet for e-helse, mars 2017 

 

Velferdsteknologien som den enkelte innbygger har tatt i bruk og er kjent med å bruke hjemme, 
kan medbringes og tas i bruk inne i f.eks. omsorgsboliger og sykehjem. Det tenkes her i første 
omgang på utstyr innbyggeren har fått tilgang på igjennom kommunen, men det må også 
legges til rette slik at innbyggerne kan kjøpe inn og ta med seg sine egne velferdsteknologiske 
produkter. (Dette forutsetter at utstyret er kompatibelt med kommunens infrastruktur og at de 
følger gitte standarder, (slik at utstyret ikke truer informasjonssikkerheten).  Dette gjelder f. eks 
varslings- og sikkerhetsteknologi i form at trygghetsalarmer, sensorer av ulike typer og andre 
velferdsteknologiske løsninger som innbyggeren har tatt i bruk, (se liste lenger ned i 
dokumentet). Dette utstyret skal supplere faste installasjoner/systemer på 
sykehjemmene/omsorgsboligene samt smarthusteknologiske løsninger. Dette blir beskrevet i 
andre dokument. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omfang:  
«Sagatangen» sykehjem og omsorgsboliger: 
Antall rom sykehjem: 65 
Antall omsorgsboliger: 60 
Marka sykehjem og omsorgsboliger: 
Antall rom sykehjem: 25 
Antall omsorgsboliger: ? 
Markadompa, omsorgsboliger: 
Antall leiligheter: 16 
Haugsbakken, omsorgsboliger: 
Antall omsorgsboliger: 13 + 2, (kortidsrom). 
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Bjoneroa eldresenter: 
Antall leiligheter:11 
Tilrettelagte tjenester, omsorgsboliger: 
Antall omsorgsboliger: 66 
Skjervumshagan, barneavlastning 
Antall rom: 5/6 
Hjemmeboende som har tjenesten 
hjemmesykepleie/trygghetsalarm/miljøarbeid/psykiatri: 
Antall: pr. 12.10.17 Totalt ca. 670, (400, 105, 165) 
320 av disse har tjenesten trygghetsalarm. 
 
Type utstyr som skal kommunisere med informasjonsknutepunktet – fagsystem, listen 
er ikke uttømmende. 
Digitale trygghetsalarmer: 350 stk. 

 En 3. generasjon trygghetspakker er en forutsetning hvor løsninger som utover to-veis 
talefunksjon også bør håndtere bilde og videokommunikasjon.  

 Mulighet for varsling fra bolig eller utendørs ut fra brukers behov, både fast og mobil. 

 Alarmsmykke/alarmen må være brukervennlig og kunne brukes av brukere med ulik 
grad av funksjonsnedsettelse (Fysisk, sansemessig og kognitiv).  

 Lokaliseringsstøtte som også kan angi både rute og opptegnet område bruker kan 

ferdes trygt i. 

Digitalt natt tilsyn: 100 stk. 

 Digitalt tilsyn gjennom kamera, varsling av fravær av seng/stol og fall. 

Sensorer: 100 stk. 

 Bevegelsesdetektorer/ Dørsensor/vandrealarm som viser hvor bruker er og som sikrer at 

pasient kommer inn på rett rom. 

Multidosedispensere 50 stk./elektronisk medisineringsstøtte 

 Elektronisk medisineringsstøtte som bruker kan ha med seg 

 Integrasjon mellom multidosedispenser – fagsystem. 

Brannvarsling: 800 stk. 

 Ivaretagelse av brannsikkerhet ved varsling. 

 

Automatisk driftsovervåking, (lavt batteri, uten kontakt, nett/strømbrudd, teknisk feil). Følge 
NORMENS, (norm for informasjonssikkerhet) krav på det velferdsteknologiske område.  
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Vedlegg 5 
 

MEDIDO 
Løpenr Besøk pr uke før 

dispenser 

Besøk pr uke med 

dispenser 

Antall reduserte 

besøk pr uke 

Komentarer 

4514 2 2 0   

4421 14 14 0 Vært på Kto etter 

oppstart 

3969 7 1 6   

4479 14 1 13   

4334 7 7 0   

4533 14 2 12   

4601 7 1 6   

4528 1 1 0 Forebygge besøk 

1636 1 1 0 Forebygge besøk 

      0   

Sum 67 30 37   

          

Spart i 

kr.- 

  500,- pr besøk uke: 18 500   

    300,- pr besøk Uke:** 11 100   

    500,- pr besøk pr år 962 000   

    300,- pr besøk pr år:** 577 200   

          

Utgifter Dignio 

935*10*12=112200 

År: 112 200   

  Evondos 2700*10*12   324 000   

     

     

Besøk i 

hjemme-

tjenesten 

Besøk pr dag/kveld Minutter totalt pr 

dag/kveld 

gj.snitt min pr 

besøk 

Timer spart pr uke 

 226 6720 29,73451327 18,34 

     

 

 

 

 

EVONDOS 
Dispenser 

nr: 

    Antall reduserte 

besøk i 

gjennomsnitt pr 

uke* 

Timer spart pr uke 

1     0   

2     7   

3     7   
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4     7   

5     7   

6     7   

7     7   

8     7   

9     7   

10     0   

SUM     56 27,75221239 

     

     

Spart i 

kr.- 

  500,- pr besøk uke: 28 000  

    300,- pr besøk uke:** 16 800  

    500,- pr besøk pr år 1 456 000  

    300,- pr besøk pr år:** 873 600  

         

Utgifter Dignio 935*10*12 År: 112 200  

  Evondos 2700*10*12 År: 324 000  

     

 *Etter en 

gjennomgang 

muntlig med 

fagledere i 

hjemmetjenesten 

kom vi frem til at i 

gjennomsnitt så 

spares det ett (1) 

besøk pr dispenser pr 

dag. 

** Prisen på 300,- pr 

besøk er regnet ut fra 

hjemmetjenesten sitt 

budsjett og antall 

bruker besøk de har i 

løpet av et år. 

 

  

 
 

 


