
Eldreprosjektet 
Fredrikstad 

Hvordan vi fikk det til 

Våre erfaringer 



Avisoverskrifter 







Starten 

• Statistikk: Over en tredjedel av de som 

omkommer i brann er over 70 år.  

• NBLF-eldreprosjektet 

• Samarbeid mellom brann og 

hjemmesykepleien opprettes i 2010 

• Fredrikstad kommune bevilget 1 million 

kroner til prosjektet 

 

 



Utfordringer i startfasen 

• Taushetsbelagt info 

    Hjemmesykepleien tviholdt på taushetsplikten 

     Resulterte i to forskjellige skjemaer: ett til       

     legevakt og ett til 110-sentral 

• Beredskapsavdelingen 

   Frykter mange unødige alarmer 

   Ikke tilgang/nøkkel til boenhet 



Optisk røykvarsler Gina trygghetsalarm 

170 alarmer innkjøpt 

Direkte varsel til 110-
sentralen 

http://www.caretech.se/Tillbehor/roekdetektor.html


Forberedelser 

• Satt av ressurser internt, på bekostning av 

tilsyn 

• Programmering  

• hjemmesykepleien sørger for 

tildeling/prioritering 

• Montering- sammen med vaktmester 



Trådløs røykvarsler 



Drift/erfaringer 
• Få antall unødige alarmer 

• 2011: 43 utrykninger/8-10 gjengangere/5-8 

reelle branntilløp/solskinnshistorier 

• 2012: ca. 30 uttrykninger….. 

• 2014: 8 teknisk feil(upg), 8 matlaging og  

             3 solskinnshistorier !! 

 
 

 



Våre erfaringer: 

• Godt samarbeid med hjemmesykepleien 

• Ressurskrevende i begynnelsen. 

Vaktmesterne er nå selvstendige 

• Info/gjennomgang/status/tilbakemeldinger 

med hvert vaktlag etter 1 år i drift 

• Veldig motiverende å jobbe med noe som 

gir konkrete resultater. 

 

 

 



Trivelig målgruppe 



Utvikling av prosjektet underveis 

• To-veis kommunikasjon med 110-sentral 

• Kiwanis sponser 10 nye alarmer 

• Kommunen kjøper 3 mobile 

vanntåkeanlegg 

• Vanntåkeanlegg forigles på samme 

system 

 



Hva med fremtiden…. 

 

 



Fakta om Fredrikstad kommune 

• Ca. 78.000 innbyggere, en kommune i vekst. 

• Seksjon for Helse og velferd har mer enn 3.000 
ansatte, i drøyt 1.800 årsverk.  

• Flere tusen brukere mottar tjenester, deriblant 
– 657 beboere på sykehjem og i omsorgsboliger. 

– 2.617 mottakere av hjemmetjenester og tjenester til 
psykisk utviklingshemmede. 

–  4.763 brukere av ergoterapi og fysioterapi tjenestene 

• Budsjettet for 2014 er på brutto ca 2 milliarder 
norske kroner.  





Smarthus og velferdsteknologi 

Basis trygghetspakke: 
• Mobil trygghet 
• eLås 
• Videokommunikasjon 
• Brann/røykvarsler 



• Fredrikstad kommune går fra analogt til 

digitalt og målet er at i 2018 er det 

utplassert 2000 trygghetspakker med 

røykalarm og e-lås!! 

• Prøveprosjekt januar 2015 

 

Trygt å bli gammel i Plankebyen….. 



…….og med den nye bibelen NOU 

2012: 4-Trygg hjemme i hånda….. 

 

…..kan jeg trygt få lov til å jobbe 

med dette i mange år til 



Vi er ille fornøyde se… 
 

 

Ingen har omkommet i brann i bolig med 

røykalarm fra oss !! 

Det årnær sæ i Fredriksta` 



Spørsmål? 

 

Takk for meg og lykke til! 

epost: thso@fredrikstad.kommune.no 


