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Forord 
 

Kristiansund kommune er en del av et Midtnorsk velferdsteknologiprosjekt initiert og 

styrt av fylkesmennene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag i 

samarbeid med KS. Prosjektet er en satsing innenfor rammen av Omsorgsplan 2015.    

Prosjektet består av inntil 10 delprosjekter i ulike kommuner i regionen. 

Fylkesmennene bidrar med skjønnsmidler, og kommunene med personell og 

arbeidsinnsats.  

 

Overordnet mål med prosjektet er å stimulere til utbredelse av 
velferdsteknologi og derigjennom til økt egenmestring og trygghet for 
tjenestemottakere og pårørende.  
 
Prosjektet er etablert med den forståelse at dette er forenlig med tilleggsgevinster i 

form av redusert belastning på tjenesteytere og mulighet for å frigi arbeidstid til 

oppgaver som krever nærhet og en menneskehånd. Prosjektet skal på en 

forskningsmessig måte dokumentere effekter av utbredelse av velferdsteknologi, og 

gjøre resultatene tilgjengelig på nasjonalt nivå. Sammen med tjenestene vil 

forskingsmiljøene i Midt-Norge og brukerorganisasjonene så sentralt i utformingen og 

gjennomføringene av delprosjektene (Kilde: Overordnet prosjektbeskrivelse). 

 

Rokilde USH Kristiansund juli 2012 
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Forside: Illustrasjonsbilde fra Rokilde sykehjem. Avdelingssykepleier Karina Molvik 
og pasient Ingrid Einseth (som ikke bruker alarm) viser hvordan en vandralarm kan 
bli brukt ved at ansatte blir varsel om at pasienten er i ferd med å forlate avdelingen- 
og dermed kan tilby bistand. 
 
Foto: Hedda Bangsund 
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Om velferdsteknologi 
 

Med bakgrunn bl.a. i den demografiske utviklingen står samfunnet overfor store 

ressursmessige utfordringer.  Flere eldre vil ha behov for differensierte, kvalitativt 

gode og sikre tjenester, noe som er berørt i blant andre følgende nasjonale føringer 

som er nevnt i punktlisten: 

 Stortingsmelding 47 – samhandlingsreformen 
 Stortingsmelding 7 – et nyskapende og bærekraftig Norge 
 Stortingsmelding 25 – Mestring, muligheter og mangfold 
 Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring 
 Utvikling gjennom kunnskap. Overordnet strategi for Utviklingssentrene i 

Norge 2011-2015 
 Storingsmelding 11 – Innovasjon i Omsorg 

 

Velferdsteknologi berøres i mer eller mindre grad av alle disse føringene, og 

beskrives som følger:  

Velferdsteknologi er brukerrettede teknologier, som har til hensikt å 

understøtte og forsterker brukernes trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt 

selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet. I enkelte sammenhenger blir 

slik teknologi også omtalt som omsorgsteknologi. 

Velferdsteknologi omfatter alle typer teknologier som har et brukerperspektiv 

og har som formål å bedre kvaliteten av velferdstjenester via økt mulighet for 

selvhjulpenhet, uavhengighet og verdighet for mottakere av helse- og 

omsorgstjenester. 

Bruk av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal 

ikke redusere den menneskelige kontakt mellom helsepersonell og 

tjenestemottaker, men øke den. 

Innovative og individuelt tilpassede tjenester krever økt utprøving og evaluering av 

ulike former for velferdsteknologi. Utviklingssentrene skal først og fremst å være 

pådrivere for økt kunnskap og forbedret kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene, og har 

derfor et særskilt rolle i denne utvikling.  

 

Om prosjektet 
 
11.juli 2009 falt en 90 år gammel pasient ned en trapp ved utgangen av en avdeling 

ved Rokilde sykehjem. Kvinnen døde fem dager senere ved Kristiansund sykehus.  

Helsetilsynets konklusjon om at Kristiansund kommune ikke har oppfylt 
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forsvarlighetskrav har ført til en bred intern gjennomgang av blant annet organisering, 

ansvarsforhold, rutiner og prosedyrer.  

 

Tilsynssaken har utgangspunkt i en hendelse ved Rokilde sykehjem, utviklingssenter 

for sykehjem i Møre og Romsdal.  I overordnet strategi for utviklingssenter for 

sykehjem og hjemmetjenester 2011-2015 ”Utvikling gjennom kunnskap” – er 

hovedmålet at: 

 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er pådriver for 

kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket. 

 

Videre legges det betydelig vekt på internkontroll; det å holde orden i eget hus, samt 

kvalitetsutvikling, kompetanseheving og brukermedvirkning. Målet med arbeidet har 

derfor vært å avdekke forhold som kan legge grunnlag for en forbedret praksis, slik at 

lignende hendelser ikke skal skje igjen (Fra Kristiansund kommune sin svarrapport til 

Helsetilsynet januar, 2011). 

 

Evalueringsarbeidet som ble gjennomført i etterkant viste behov for å styrke følgende 

områder: 

 

- Kompetanse – og kvalitetsarbeid 

- Saksutredning og tildeling  

- Velferdsteknologi – vandrealarm i sykehjem 

 

Med bakgrunn i den hendelsen som er beskrevet innledningsvis, søkte Kristiansund 

kommune ved Rokilde sykehjem Fylkesmannen i Møre og Romsdal om tilskudd via 

skjønnsmidler.  I det videre presenteres arbeidet som er direkte og indirekte relatert 

til installasjon av vandrealarm i sykehjem  
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Faksimile fra Tiden Krav om installering av Vandrealarm, et tiltak for å lukke avvik 
etter tilsyn. 
 
I arbeidet med gjennomgang av alle forhold med tilsynssaken ble det foretatt en 

beregning av bruk av personellressurser til oppfølging av pasienter med kognitiv svikt 

i kombinasjon med uro. Ved de fire sykehjemmene i Kristiansund kommune ble det 

med bakgrunn i registrering ved ett av sykehjemmene, beregnet et forbruk på 3- 4 

årsverk til ekstra innleie ved spesiell oppfølging av disse pasientene.  
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Hensikten med ekstra innleie er å skjerme pasienten eller medpasienter. I de fleste 

tilfellene beskrives pasientsikkerhetshensynet som det mest sentrale; pasienten kan 

forlate avdelingen usett, komme bort og pådra seg skade.  

 

Bruk av vandrealarm til utvalgte pasienter bidrar til at personalet på et tidlig tidspunkt 

blir varsel om at pasientens sikkerhet kan være truet. Dette kan bidra til å forhindre 

pasientskader og uønskede hendelser.  

 
Kilde fotomontasje: Masteroppgåve Silje Bøthun, Institutt for produktdesign, NTNU 
Juni 2011 
 

Organisering 
 
Prosjektet er som beskrevet innledningsvis, en del av det midtnorske 

velferdsteknologiprosjektet.  
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Rokilde sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal, har 

prosessansvar for Kristiansund kommunes deltakelse i den Midt-Norske 

prosjektgruppen.  

 
Arbeidsgruppen har i peroden 2011 til nyåret 2012 vært sammensatt som følger:  
 

Navn Tittel 

Stephanie Helland Enhetsleder Rokilde sykehjem 

Sylvi Kristensen  Tildelingstjenesten i Kristiansund 

Atle Betten Prosjektarbeider Helse IKT Kristiansund kommune 

Trude Fløystad Eines Høgskolelektor HiMolde 

Inger-Lise Lervik Fagutviklingssykepleier Rokilde USH 

I prosessen er det fokusert på 3 delområder med følgende ansvarsfordeling 

Jus/ forvaltning Organisering og drift Forskning og evaluering 

Syylvi Kristensen 
Stephanie Helland 

Stephanie Helland 
Atle Betten 
 

Trude Fløystad Eines 
Inger-Lise Lervik 

Gjennomføringsplan høsten 2011- våren 2012  

Tema Tidsplan 
 Generelle tiltak 

- Etablere arbeidsgruppe/ rollefordeling 
- Sørge for ledelsesforankring 
- Utarbeide prosjektplan/  milepælsplan 
- Møteplan prosjektgruppen 
- Søknader og rapporteringer 
- Involvere ansatte og samarbeidsparter 

November 2011 

1. Forvaltning og juss 

- Saksbehandling/ forvaltning 
- Pasientrettigheter 
- Pasientsikkerhet 
- Dokumantasjonsplikt 

 Våren + høsten 2012 

2. Drift 

- Involvere/ implementere/ informere 
- Organisering av tjenestene 
- Opplæring/ refleksjon 
- Teknisk vedlikehold 

 Høsten 2011 

Refleksjon - > fase 2 av 
prosjektet 2012-2013 

3. Forskning 

- Utvalg perssonell 
- Metodevalg 

Forundersøkelse 
gjennomført november 
2011 
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- Søke Personvernombud 
- Gjennomføre intervju 
- Transkribere intervju 
- Evalueringsrapport 
- Fagartikkel 

 

  

 

Teknologi i omsorg 
 

Om systemer 
Systemet vandrealarm er tilknyttet det såkalte Ascom-anlegget i våre sykehjem. 
Ascom er et ordinært pasientvarslingssystem hvor oppkall og alarmer kommer inn 
som meldinger og lys på bærbare enheter. Systemet er fleksibelt og ulike 
delsystemer kan knyttes på eksisterende løsning som for eksempel vandrealarm.  
 

 
Håndholdte enheter. Foto: Ascom 

 
I sykehjemmene er følgende systemer integrert i Ascom-anlegget: 

 Ordinært pasientoppkall 

 Tilstedefunksjon 

 Assistanseanmodning ved behov for hjelp 

 ”Stans-funksjon”; alarm til alle bærbare enheter 

 Omgivelsekontroll, sengevakt og dørsensor 

 Overfallsknapp på bærbare enheter; går direkte til alarmsentral/politi. 

 Skallsikring; varsling hvis noen uautorisert prøver å forsere dører og vinduer 
på grunnplan 

 Adgangskontroll på hoveddør 

 Heisalarm 

 Brannvarsling med forvarselfunksjon 

 Overfallsalarm på medisinrom; går direkte til alarmsentral/politi 

 Vandrealarm ved hoveddør ut av avdelingen 
 
Systemet skal fungere ved strøbrudd og har nok strøm til å kjøre anlegget til 
strømaggregatet er innkoblet. 
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Hva er vandrealarm? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vandrealarmen består av en sensor som er utformet som en klokke eller smykke 

som bæres rundt halsen. Ved hoveddøren ut av avdelingen er det installert en 

sender hvor rekkevidden kan justeres etter behov. En stor rekkevidde betyr at 

sensoren responderer 5-7 meter fra hoveddør mens en liten rekkevidde innebærer at 

sensoren utløser alarm ved døren. Avdelingene har valgt å ha en stor rekkevidde på 

sensoren fordi prosesseringstiden fra sensor til bærbare enheter i Ascom-anlegget 

tar noe tid. Når sensoren kommer inn i sonen for senderen utløses en alarm  og tekst 

på de bærbare enheter; eks Vandrealarm nr 1 – 3. etg. Hvordan personalet skal 

reagere og respondere på alarm, er beskrevet i eget prosedyre. 

 

Installasjon av vandrealarm ved Rokilde sykehjem 

Som nevnt innledningsvis var et av tiltakene for å lukke avvik etter tilsyn, å installere 

vandrealarmer ved Rokilde sykehjem. Rokilde sykehjem har til sammen 70 senger 

fordelt på 4 døgnavdelinger. 2 etg. er skjermet avdeling for pasienter med moderat til 

alvorlig demenssykdom, og har adgangskontroll ved at inngangsdør til avdeling 

åpnes ved bruk av personalets adgangskort.  

 

De øvrige avdelingene er åpne somatiske avdelinger. 1.etg. har 16 senger, hvorav 5 

er øremerket palliasjon, 3.etg. og 4.etg. er somatisk langtidsavdelinger; begge med to 

kortidsplasser i dobbeltrom.  
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Teknologi for å benytte vandrealarm ble installert ved de tre aktuelle avdelingene 

våren og sommeren 2010. I forkant av installering ble jurist ved helsetilsynet i Møre 

og Romsdal kontaktet for juridiske avklaringer: 

 

Vandrealarm er ikke å regne som bevegelsesinnskrenkende virkemiddel så 
fremt pasienten ikke: 

 får informasjon om hva alarmen er, og ikke motsetter seg å ha på 
alarmen 

 forhindres i å forlate avdelingen 
 

Videre skulle det dokumenteres hva som blir gjort når alarmen utløses. 

Informasjon til avdelingene ble gitt, og det ble utarbeidet egne skjema for registrering 

av hvem som brukte alarm, og om dokumentasjon i elektronisk pasientjournal var blitt 

utført. Journalgjennomgang har vist at personalet har fulgt opp dokumentasjonskrav, 

i alle fall i perioden like etter installering. Følgende observasjon ble for eksempel 

dokumentert: 

 

Utløst vandrealarm kl. 16.35, pasienten var i nærheten av utgangsdør, 
men tok ikke i dørhåndtaket eller viste andre tegn til å ville gå ut. Ikke 
behov for å gripe inn.  
 

Ingen spesiell opplæring ble gitt, ut over at deler personalet tidligere fått opplæring i 

bruk av tvang etter Pasientrettighetsloven kapittel 4 a.  

Forvaltning og jus   
 

Kristiansund kommune har tildeling og koordinerende tjenester har en sentral rolle i 

vedtak som blir gjort i forbindelse med tildeling av sykehjemsplass. Under arbeidet 

med bruk av vandrealarm i sykehjem ble det i arbeidsgruppen avdekket mangler ved 

gjeldende innkomstprosedyre for pasienter i sykehjem, som for eksempel avklaring 

av pasientens samtykkekompetanse og kognitivt funksjonsnivå. 

 

På bakgrunn av dette har Rokilde USH ved enhetsleder, samarbeidet med 

kvalitetsrådgiver Kristensen i kommunen for å utarbeide ny innkomstprosedyre.  

I en forlengelse av innkomstprosedyren ble det også avdekket at man må ha en god 

og funksjonell prosedyre som omhandler bruk av vandrealarm.  
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Det har vært viktig i prosessen å få presisert at vandrealarm i sykehjem ikke skal 

være bevegelsesinnskrenkende tiltak, men et sikkerhetstiltak. I hvilken grad dette 

skal dokumenteres i pasientens journal har også vært diskutert. Det gjenstår både 

faglige og juridiske avklaringer før prosedyren kan ferdigstilles. Sentrale spørsmål er: 

 

 Når skal pasienten ha vandrealarm, hvilke indikasjoner? 

 Hvor lenge skal pasienten kunne bruke vandrealarm før det evalueres? 

 Når skal man starte saksbehandling om en eventuell overflytting til mer egnet 

enhet? 

 

Organisering og drift  
  

På bakgrunn av tidligere nevnt hendelse ble det installert vandrealarm ved Rokilde 

sykehjem. Organiseringen av installeringen ble gjennomført over et par uker 

sommeren 2011Fagutviklingssykepleier informerte og undertegnende hadde en 

praktisk opplæring av personalet parallelt med installeringen av alarmen. . 

Vandrealarmen ble først tatt i bruk ved en avdeling og videre ble den tatt i bruk ved 

flere avdelinger. Erfaringer ved evalueringsstudiet viser at man har et gap i 

kompetanse som man må ta til etterretning. Dette vil man arbeide målrettet med i 

2012. 

 
  

De ansattes kunnskapsgrunnlag, forskning og etikk 

Som en del av dette prosjektet, ønsket vi å evaluere de ansattes kunnskaps – og 

erfaringsgrunnlag knyttet til lovverk, etikk og bruk av vandrealarmer i de somatiske 

sykehjemsavdelingene ved Rokilde sykehjem høsten 2011.  

Metode 

Sykepleiere, helsefagarbeidere og hjelpepleiere ved to av sykehjemmets avdelinger 

ble forespurt om å delta i fokusgruppeintervju. Totalt 9 ansatte valgte å delta og 
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fokusgruppeintervjuene ble gjennomført i november 2011 av Høgskolelektor Trude 

Fløystad Eines og Fagutviklingssykepleier Inger-Lise Lervik. 

Funn 

Vi presenterer her kort hovedfunnene i studien. En mer detaljert presentasjon vil bli 

publisert i et nasjonalt fag/forskningstidsskrift senere. 

 

 Faglig kompetanse, vurderinger og mangelfull opplæring 

Funnene i studien viser at flertallet av de ansatte som har erfaring med bruk av 

vandrealarmer, opplever å ha mangelfull kompetanse knyttet til lovverk som berører 

dette fagområdet. De forteller om fravær av skriftlige rutiner og retningslinjer som vil 

kunne hjelpe dem i å vurdere enhver situasjon 

 

De ansatte er enige om at det bør bli tydeligere føringer for hvilke pasienter som bør 

benytte vandrealarmer, samt en vurdering av alarmsystemet som helhet fordi 

avdelingene i dag har behov for differensierte alarmtyper pga mange ulike 

pasientgrupper. 

 

Funnene viser med dette at det er et stort behov for et mer omfattende 

opplæringssystem samt retningslinjer for tildeling og bruk av vandrealarmer. 

 

 

 Ansvar og utrygghet vs trygghet 
 

Bruk av vandrealarmer i avdelingene, bidrar til en økt grad av trygghet for de ansatte, 

spesielt om kveldene når de er få på vakt sammen. Flere påpeker imidlertid at de 

ikke vet om bruken av vandrealarm har bidratt til at situasjonen for pasientene har 

blitt bedre, og de ansatte har fortsatt et stort ansvar tyngende på sine skuldre i en 

utfordrende arbeidssituasjon i møte med en stor gruppe pasienter. 

 

Funnene viser at de ansatte reflekterer over hvordan bruk av vandrealarm påvirker 

hverdagen for ansatte og pasienter i sykehjemsavdelinger. Det er viktig å skape 
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arenaer for faglig refleksjon fremover, slik at de ansatte kan løfte frem faglige og 

etiske diskusjoner og dilemma de møter i avdelinger hvor vandrealarmer benyttes. 

 

 

 Hyppige alarmer og uro 
 
Avhengig av hvilken avdeling de ansatte arbeider på, varierer også hyppigheten av 

hvor ofte alarmene utløses. De ansatte som arbeider på avdelingen hvor alarmen 

utløses ofte, beskriver en hektisk og intens arbeidsdag hvor de blir slitne av at 

alarmen piper. 

 

Det er viktig å diskutere bruken av vandrealarmer i sykehjem og hvordan dette 

påvirker både pasientsikkerhet, bomiljø for pasientene og arbeidsmiljøet for de 

ansatte. En aktuell problemstilling, er om sensorene er plassert på en uheldig plass i 

dag fordi pasientene trives – og oppsøker denne sonen. Bruk av vandrealarmer skal 

ikke være et bevegelsesinnskrenkende tiltak, og dette bør diskuteres videre. 

 

 Å iverksette tiltak når alarmen går? 
Når alarmen utløses, medfører dette at flere pleiere reagerer og oppsøker område 

med bevegelsessensor så snart de kan og samtlige ansatte forteller at de går mot 

døra for å hente pasientene eller sjekke hvorfor alarmen er utløst. 

 

Noen av de ansatte har hørt om begrepet ”Bevegelsesinnskrenkende” tiltak, og ser 

dette i sammenheng med bruk av vandrealarm slik den brukes i avdelingen pr i dag. 

Bevisstheten rundt dette begrepet og gjeldene lovverk er imidlertid mangelfull. Vi 

anbefaler fokus på faglige vurderinger og utarbeiding av veiledende tiltak når 

alarmen går. 

 
 
Konklusjon 

Vi anbefaler at det fokuseres videre på de ansattes opplevelse av mangelfulle 

fagkunnskaper i situasjoner der vandrealarmer skal benyttes og når alarmen utløses. 

Funnene gir oss et godt grunnlag for å prioritere det videre arbeidet med utarbeiding 

av veiledere og retningslinjer samt fokus på følgende: 
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 Kunnskap og opplæring 

 Faglig kompetanse som kreves for å vurdere og iverksette sykepleiefaglige 
tiltak når alarmene utløses 

 Kompetanse til å håndtere urolige pasienter/”vandrere” 

 Å forebygge uro i avdelingene 

 Dokumentasjonsplikt; hva skal/bør dokumenteres? 

 Lovverk, tvang, overtramp og etiske retningslinjer 
 

Oppsummert status høsten 2011-våren 2012 

- Nye rutiner for saksbehandling og tildeling, samt bruk av vandrealarm er under 

utarbeidelse. Noe arbeid gjenstår og prosjektet har behov for juridisk bistand 

- Nye rutiner for innleggelse i sykehjem er under utarbeiding. Økt oppmerksomhet 

på risiko forbundet med kognitiv svikt, samtykkekompetanse og bruk av 

vandrealarm er vektlagt.  

- Rutiner for vedlikehold og teknisk oppfølging er utarbeidet 

- Bedriftsintern opplæring i bruk av tvang, ”Tvang, helst ikke”, er planlagt  

- Evalueringsstudie, fokusgruppeintervju av ansatte er gjennomført 

Utfordringer 

Evalueringsstudien ble gjennomført høsten 2011 og viser at bruk av vandrealarm har gitt 

personalet en opplevelse av økt pasientsikkerhet.  Funn viser videre at personalet har 

begrenset kunnskap om lover og forskrifter til tross for opplæring og undervisning om 

pasientrettigheter og bruk av tvang. Funnene beskrives nærmere i vedlagte årsrapport.   

 

Budsjett 

Samlet tilskudd for 2011/2012 var på kroner 300 000,- hvorav hele beløpet gikk med 

til installering av alarmer/ teknologi. Konsulentbidrag til forskning var på 30 000,- og 

er overført til søknad for perioden 2012-2013, fase 2. Møter, reiser, arbeidsinnsats 

tilsvarer egeninnsats på om lag 120 000,-.  

Kontinuering av prosjektet i 2012, fase 2:  
 

Behovet for å arbeide videre med personalets kunnskapsgrunnlag er avgjørende for 

å ivareta juridiske og etiske aspekter ved bruk av vandrealarm.  

Internundervisning og e-læring har i følge funnene som ble gjort i evalueringsstudien, 

ikke vært tilstrekkelig. I 2012 er det derfor ønskelig å utarbeide et verktøy som kan 
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benyttes til refleksjon om teknologi, jus og etikk. Vi vurderer at faglig refleksjon er et 

avgjørende virkemiddel for kvalitetsforbedring av eksisterende praksis. 

Arbeidet innen de tre fokusområdene som er beskrevet over, vil videreføres.  

Refleksjonsverktøy 

For å skape grunnlag for refleksjon, er det vesentlig å ha noe å reflektere over. 

Diffuse problemstillinger kan være vanskelig å ta fatt i. Et verktøy skal vise 

illustrasjoner av aktuelle problemstillinger knyttet til bruk av vandrealarm, og ledsages 

av spørsmål til refleksjon samt henvisning til aktuelt lovverk.  

Utformingen kan være som hefte, refleksjonskort og/eller enkeltvise bilder i 

papirformat eller for framvising på skjerm. Et bilde/illustrasjon kan danne grunnlag for 

refleksjon som enkelt kan integreres i daglige rutiner f.eks på et avdelingsmøte, 

fagmøte, rapport og lignende. 

Verktøyet kan anvendes ved bruk av annen type teknologi som f.eks 

sporingsteknologi. Fellesnevneren er at all slik teknologi kan true pasientens 

rettigheter, integritet eller verdighet.  

Organisering 

I fase 2 av prosjektet er prosjektgruppen sammensatt som følger: 

Eilin Reinaas, jurist Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Trude Fløystad Eines, høgskolelektor, Høgskolen i Molde 

Inger-Lise Lervik, Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal 

 

Prosjektgruppen vil samarbeide med kommuner som deltar i det midtnorske 

velferdsteknologiprosjektet.  


