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Kommunesamarbeidet Østre 
Agder har besluttet å satse 
på velferdsteknologi som et 
prioritert satsningsområde.

Behovsstyrt innføring av velferds-

teknologi i kombinasjon med juster-

inger i organiseringen av tjenestene 

kan bidra til økt sikkerhet, tryg-

gere tjenestemottakere, pårørende 

og ansatte, og mer målrettet og 

samfunnsøkonomisk utnyttelse av 

tilgjengelige ressurser. Østre Agder 

har mottatt støtte av Helsedirektoratet 

til å gjennomføre prosjektet «nattilsyn 

med teknologistøtte». Dette er et av 

prosjektene i det nasjonale velferdste-

knologiprogrammet.

Hva betyr nattilsyn med 
teknologistøtte? 
Tradisjonelt «nattilsyn» kan sees på 

som en arbeidsoppgave som perso-

nalet gjennomfører for å se til at 

tjenestemottaker har det bra og 

eventuelt kan bistå med tjenester



med teknologistøtte 
menes: 
Registrere og eventuelt varsle per-

sonalet ved: 

•  Nattevandring: Når personer 

 forlater rom eller bolig nattestid. 

•  Unormal bevegelse/anfall. 

•  Fall og/eller fravær fra seng. 

•  Fukt

Systemet stilles inn ut fra individuelle

behov.

teknologi installeres 
Hos tJenestemottakere 
i arendal, grimstad og 
risør. 
• Alle alarmer routes inn til en web-

portal.

• I tillegg til å fange opp alarmene 

på pc`ene på vaktrommet kan 

de videre leveres som SMS til 

forhåndsvalgte mobiltelefoner slik 

at nattevakten får direkte beskjed.

Følge-med-forskning utføres av 

Universitetet i Agder. 

Hva kan vi oppnå? 
• Økt opplevelse av trygghet og reell 

 sikkerhet for personene som deltar 

 i prosjektet 

• Økt opplevd trygghet for pårørende 

til personene som deltar i prosjek-

tet 

• Økt trygghet og opplevelse av 

mestring for personale med ansvar 

for tilsyn på natt til målgruppen. 

• Mindre forstyrrelse av søvn 

• Mulighet for tjenestemottaker å bo 

lengre hjemme i egen bolig.



Ved spørsmål om dette prosjektet kontakt:

prosJektleder i grimstad:
Silje Bjerkås, tlf 908 20 203
E-post: silje.bjerkas@grimstad.kommune.no

prosJektleder i arendal: 
Tore Sivertsen, 478 14 115
E-post: tore.sivertsen@arendal.kommune.no

prosJektleder i risør: 
Rønnaug Lanes, 945 08 404
E-post: ronnaug.lanes@risor.kommune.no

A
LF

A
b

et
a 

- 
37

 0
4 

20
 0

7


