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Strategi for drift og anskaffelser i Værnesregionen

Brukernært utstyr:
Anskaffelse av rammeavtaler for brukernært utstyr for 25 kommuner i Trøndelag
Dialogkonferanse i Februar 2018- underskrevet kontrakt i Juni 2019

Utarbeidet et målbilde:

• Mål om 1 gateway i brukers hjem
• Teknologi som understøtter godt og effektivt tjenesteforløp ved å utnytte teknologiske muligheter.

• Signalene skal kunne tas imot i responssenterløsningene kommunene benytter, for Værnesregionen gjelder det 
NetNordic Omsorg

Løsningen skal være forbausende enkel



Regionsamarbeid med hjemmel etter kommunelovens kapittel 20, administrativt 

vertskommunesamarbeid (§§ 20-1, 20-2, 20-4, 20-5, 20-7, 20-8, 20-9 og 20-10).

Administrativt vertskommunesamarbeid, underlagt Stjørdal kommune

Formålet med vertskommuneavtalen: 

– Legge forholdene til rette for et kostnadseffektivt og nyskapende Værnesregionen

Responssenter. 

– Legge forholdene til rette for et likeverdig samarbeid mellom deltakerkommunene

– Etablere et godt responssenter for alle som bor og oppholder seg i de aktuelle 

kommunene.

Interkommunalt samarbeid:



Etablere en god responstjeneste for alle som bor og oppholder seg i aktuelle kommuner ved å: 

• Respondere på varsler fra trygghetsalarmer og andre velferdsteknologiske løsninger som blir benyttet i 

helse og omsorgstjenestene

• Benytte helsekompetanse for å gjøre en faglig vurdering av innkommende varsler, for å kunne avlaste 

utøvende helsetjeneste i kommunene

• For at responstjenesten skal yte forutsigbare og forsvarlige trygghetstjenester, stilles det krav til at utførende 

tjeneste i kommunen reiser ut til tjenestemottaker ved behov

• Bidra til å bygge opp fremtidsrettede pleie og omsorgstjenester og sikre ivaretakelse av de innbyggerne som 

har behov for/ ønsker digitale pleie og omsorgstjenester

• Tilby faglig forsvarlig hjelp i alle situasjoner

• Ha et effektivt og godt samarbeid med eksterne virksomheter som aktuelle sykehus, ambulansetjeneste, politi, 

brann og redningstjeneste med mer. 

• Ha et godt kjennskap til og nødvendig samarbeid med aktuelle samarbeidskommuner i deltakerkommunene

Formålet med å 

etablere et 
interkommunalt 

samarbeid



Svartjenesten:

• Sykepleiekompetanse
Tilsatt 5,6 årsverk

• Samlokalisert med legevakt

• Flyttet inn i nytt Helsehus februar-
21

• Har kapasitet til 4 operatørplasser
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Budsjett og regnskap

Budsjett og regnskap godkjennes av alle kommuner i samarbeidet. Kostnader 

fordeles etter vedtatte kostnadsnøkkel. 

Usikkerhetsmomenter: 

• Nye kommuner kommer inn, må bemanning økes?

• Nye teknologier tas inn, kostnader med integrasjon mot responssenter og 

lisenser?

• Hvordan skal responssentret utvikle seg i nærmeste fremtid som kan påvirke 

budsjettet?

Budsjett på totalt 4.8 mill. 



Nøkkeltall

2500 tjenestemottakere.

I mai måned totalt 20500 varsler inn til løsningen:

• 11800 ass.alarmer direkterutet

• 6600 ass.alarmer besvart av RS

• 500 tekniske varsler besvart av RS

• 1100 varsler fra ulike sensorer(bevegelse, seng, dør) disse 
er direkterutet til utøvende tjeneste.

5400 ansatte som har tilgang til å logge på app.

190-220 er pålogget app. på dagtid.



Lik oss gjerne på Facebook: Værnes Respons

Kontakt oss på: 
Varnes.respons@varnesregionen.no


