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PROSJEKTER kategorisert under satsningsområdet «funksjonsnedsettelse» 
- fra Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse - og omsorgstjenestene 2013-2030 

PROSJEKTER  PROSJEKTEIERE / 

AKTØRER  

VELFERDSTEKNOLOGISKE 

LØSNINGER 

KONTAKT  

INFORMASJON 
«Det midtnorske 

velferdsteknologiprosjekt» 

 

Pilotprosjekter og 

forskningsprosjekter i samarbeid 

med FoU miljøer 

 

* Dekker flere satsningsområder 

Fylkesmennene i Nord- Trøndelag, Sør-

Trøndelag og Møre og Romsdal  

Herøy, Ålesund, Ørskog, Ulstein, 

Kristiansund, Trondheim, Bjugn, Åfjord, 

Midtre Namdal samkommune, Osen, 

Fosnes, Steinkjer, Levanger, Verdal og 

Stjørdal. 

 

Smarthusteknologi og bruk av velferdsteknologi i 

rehabiliteringsarbeid 

 

Koordinator Siv Iren Stormo 

Andersson, koordinator  

fmstsia@fylkesmannen.no 

 

 

«Omsorg gjennom et livsløp»  

- En lettere og tryggere hverdag 

med økt livskvalitet? » 

 

Interkommunalt prosjekt 

(Malvik, Klæbu, Melhus og Midtre 

Gauldal kommune) 

 

Flere teknologiske løsninger  Viggo Murvold (prosjektleder) 

viggo.murvold@malvik.kommune.no 

 

 «Kontakt sentral for 

oppfølging av kronisk syke 

pasienter hjemme»  

 

Forprosjekt 2011- avsluttet? 

SINTEF 

Samarbeidspartnere: Bærum kommune, 

Hjelp24, Respons AS 

 

Flere teknologiske løsninger Prosjektleder: Kristin Standal, Bærum 

kommune 

Kontaktperson SINTEF: 

Jarl.Reitan@sintef.no 

 

«Åpen linje» 

 

Pilotprosjekt 

Hospital IT  

Lovisenberg sykehjem  

Oslo kommune 

«Alt i ett» løsning (et kompletterende utvalg 

tjenester innen kommunikasjon, informasjon, 

media og hjelpeapplikasjoner) 

 

 

www.hospitality.no 

 

«Diastat» 

Forskningsprosjekt  

Nasjonalt senter for samhandling og 

telemedisin 

 

Samarbeidspartnere: 

Skibotn Rehabilitering (LHL Helse AS) 

og Universitetssykehuset Nord-Norge 

(UNN). 

Diastat - Modell-drevet 

egenbehandling av diabetes type 1 

iPad med videokonferansesystem for oppfølging 

av pasienter med KOLS  

 

 

 

 

 

Avdelingsleder : Line Helen Linstad 

Line.Linstad@telemed.no 

  

 

 

mailto:fmstsia@fylkesmannen.no
mailto:viggo.murvold@malvik.kommune.no
mailto:Jarl.Reitan@sintef.no
http://www.hospitality.no/
mailto:Line.Linstad@telemed.no
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PROSJEKTER kategorisert under satsningsområdet «velferdsteknologi som støtte og stimulans ved kognitiv 

svikt» 
- fra Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse - og omsorgstjenestene 2013-2030 

PROSJEKTER  PROSJEKTEIERE 

/ AKTØRER  

VELFERDSTEKNOLOGISKE 

LØSNINGER 

KONTAKT  

INFORMASJON 
«Det midtnorske 

velferdsteknologiprosjekt» 

 

Pilotprosjekter og forskningsprosjekter i 

samarbeid med FoU miljøer 

Fylkesmennene i Nord- 

Trøndelag, Sør-Trøndelag og 

Møre og Romsdal  

Herøy, Ålesund, Ørskog, 

Ulstein, Kristiansund, 

Trondheim, Bjugn, Åfjord, 

Midtre Namdal 

samkommune, Osen, Fosnes, 

Steinkjer, Levanger, Verdal 

og Stjørdal. 

Spillteknologi / memoplater 

 

 

Koordinator Siv Iren Stormo Andersson, 

koordinator  

fmstsia@fylkesmannen.no 

 

 

«ACTIVE – Aktiv aldring ved bruk av 

kommunikasjonsteknologi» 

2012- 2015 

 

Pilotprosjekter og forskningsprosjekter i 

samarbeid med FoU miljøer 

SINTEF, Universitetet i 

Oslo, live|work, Drammen 

kommune, Skedsmo 

kommune, Bærum 

kommune, Ullensaker 

kommune, Origogruppen 

AS, Grete Roede AS, 

Seniornett 

Kommunikasjonsteknologi og sosiale medier 

for å utvikle nye tjenester og løsninger for 

sosial kontakt 

 

Sissel Eriksen, Drammen kommune 

Tone Øderud, SINTEF Teknologi og 

samfunn 

 «Ambient Assisted Living» 

 

EU prosjekt 

Hospital IT, Universitet i 

Amesterdam (CAMERA) 

VTT Finland og Mawell 

Finland 

bruk av IKT i hjemmet www.hospitality.no 

 

«Yngre personer med demens og 

hjelpemidler» 

Forskningsprosjekt  

Nasjonalt 

kompetansesenter for 

Aldring og helse 

Hjelpemidler  Forsker Torhild Holthe  

 

 

 

mailto:fmstsia@fylkesmannen.no
http://www.hospitality.no/
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Prosjekter innen velferdsteknologi rettet mot satsningsområdet «velferdsteknologi i sykehjem og 

bofellesskap»  
- fra Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse - og omsorgstjenestene 2013-2030 

PROSJEKTER  PROSJEKTEIERE 

/ AKTØRER  

VELFERDSTEKNOLOGISKE 

LØSNINGER 

KONTAKT  

INFORMASJON 
INNOBUILD Lyngdal kommune, Falun 

kommune, NHO/KS 

Nasjonalt program for 

leverandørutvikling og DiFi 

Anskaffelse av høyteknologiske 

omsorgsboliger 

Prosjektleder i Lyngdal: Ronny Bjørnevåg 

For mer informasjon: www.innoBuild.eu 

 

 

 

Nasjonalt program for 

leverandørutvikling (NPL) 

- flere pilotprosjekter 

Direktoratet for forvaltning 

og IKT (Difi) 

Framtidens byer (13 største 

byer i Norge), InnoMed, 

Forskningsrådet 

Innovasjon Norge, NHO og 

KS 

 

Skal bidra til at offentlige anskaffelser i større 

grad stimulerer til innovasjon og verdiskaping.  

http://leverandorutvikling.nsp01cp.nhosp.no/ 

 

Testsenter for fremtidens teknologiske 

helseløsninger  

 

* Dekker flere satsningsområder 

Senter for e-helse og 

velferdsteknologi ved UiA 

Campus Grimstad 

Uttesting av nye dataløsninger for 

helsetjenestene med laboratoriefasiliteter og en 

teknisk infrastruktur.  

Et «Mini Helse-Norge» med 

pasienthjem/smarthus, helseklinikk, 

fastlegekontor, sykehus, sykehjem og mobile 

omsorgsmuligheter 

 

Kontaktperson: 

Forskningsleder Rune Werner Fensli 

rune.fensli@uia.no 

«Omsorgsteknologi – trygghet og 

selvstendighet satt i system i Nøtterøy 

kommune» 

 

* Dekker flere satsningsområder 

Nøtterøy kommune, 

Fylkesmannen i Vestfold og 

Husbanken. 

Testing av teknologi i forhold til  

 Fall, vandring, sikkerhet, medisinering, 

kommunikasjon / sosial kontakt blant 

hjemmeboende og beboere ved Smidsrød 

helsehus (planlagt ferdig okt 2013) 

 

Saksbehandler: 

Halvor Lindqvist (Nøtterøy kommune) 

 

http://www.innobuild.eu/
http://leverandorutvikling.nsp01cp.nhosp.no/
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PROSJEKTER kategorisert under satsningsområdet «trygg hjemme og infrastruktur i bolig»  
- fra Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse - og omsorgstjenestene 2013-2030 

PROSJEKTER PROSJEKTEIERE / 

AKTØRER 

TYPE 

VELFERDSTEKNOLOGI 

KONTAKT  

INFORMASJON 
«The medical home» 

Forskningsprosjektet 

*Dekker flere satsningsområder 

Tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom 

NTNU, HIST, Bjugn kommune, 

Trøndelag Forskning og Utvikling, 

Trondheim Helseklynge, Fylkesmannen 

i Sør-Trøndelag, SINTEF  

 

Medisinering i hjemmet   Prosjektleder Martina Keitsch, Institutt for 

produktdesign, NTNU 

«Bo lenger hjemme» 

*Dekker flere satsningsområder 

Samarbeidsprosjekt mellom Stjørdal og 

Selbu kommune, Telenor og Visma 

Utprøving av sensorteknologi i 11 bo-

enheter (bevegelsessensorer, vannalarm, 

døralarm og fallalarm) hvor varslene 

samles i den elektroniske 

pasientjournalen. 

 

Prosjektleder Solrunn Hårstad  

«Kommunal trygghetspakke» 

- Helsesvakt prosjektet 

Pilot- og forskningsprosjekter i 

samarbeid med aktuelle FoU miljøer 

Trondheim kommune IKT / infrastruktur 

 

Klara Borgen 

klara.borgen@trondheim.kommune.no 

 

Kirsti Fossland Brørs 

kirstifossland.brors@trondheim.kommune.no 

 

«Det midtnorske 

velferdsteknologiprosjekt» 

 

Pilotprosjekter og forskningsprosjekter 

i samarbeid med FoU miljøer 

 

*Dekker flere satsningsområder 

Fylkesmennene i Nord- Trøndelag, Sør-

Trøndelag og Møre og Romsdal  

Følgende kommuner deltar: Herøy, 

Ålesund, Ørskog, Ulstein, Kristiansund, 

Trondheim, Bjugn, Åfjord, Midtre 

Namdal samkommune, Osen, Fosnes, 

Steinkjer, Levanger, Verdal og Stjørdal. 

 Sporingsteknologi 

 Teknologi ved medisinering av 

hjemmeboende* 

 Smarthusteknologi og bruk av 

velferdsteknologi i 

rehabiliteringsarbeid 

 

 

 

Koordinator Siv Iren Stormo Andersson, 

koordinator  

fmstsia@fylkesmannen.no 

 

 

«Omsorg gjennom et livsløp» 
 - en lettere og tryggere hverdag med 

økt livskvalitet?  

*Dekker flere satsningsområder 

Interkommunalt 

velferdsteknologiprosjekt med flere 

kommuner: 

Malvik, Klæbu, Melhus og Midtre 

Gauldal kommune. 

Utprøving/utvikling av flere 

velferdsteknologiske løsninger/tjenester   

Viggo Murvold (prosjektleder) 

viggo.murvold@malvik.kommune.no 

 

mailto:klara.borgen@trondheim.kommune.no
mailto:kirstifossland.brors@trondheim.kommune.no
mailto:fmstsia@fylkesmannen.no
mailto:viggo.murvold@malvik.kommune.no
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«Lenger i eget liv» 

 

*Dekker flere satsningsområder 

Lister kommune i samarbeid med 

Sørlandet sykehus, leverandørbedrifter 

og Senter for ehelse ved Universitetet i 

Agder. 

 

Finne systemer og komponenter som 

sammen vil utgjøre en 

«trygghetspakke» bestående av: 

 fallsensor, 

 trygghetsalarm med to veis 

kommunikasjon 

 bevegelsessensor 

 medisineringsautomat 

 dørvarsler 

 brann og oversvømmelsesvarsler 

 automatisk/bevegelsesstyrt styring 

av lys og varme 

 kjøleskaps varsler mv 

 

Prosjektleder Inger Marethe Egeland: 

egeing@flekkefjord.kommune.no 

 

Forskningsprosjektet «Trygge SPOR»  

(avsluttet januar 2013) 

SINTEF  

Samarbeidspartnere: Drammen, Bærum, 

Trondheim, Bjugn og Åfjord kommune 

 

Sporingsteknologi  

GPS hos Demente 

Rapport foreligger 

 «Sikker legemiddelhåndtering for 

den aldrende befolkning» 

 

Forprosjekt 2011-avsluttet? 

 

SINTEF 

Samarbeidspartnere: LMI, MedOnTime 

AS, HealthTech AS, Nycomed Pharma 

AS, Bærum og Trondheim kommune 

 

Teknologiske løsninger som kan gi 

både bruker og omsorgsapparatet en 

bedre og tryggere medisinhåndtering 

Prosjektleder: John Vigrestad, 

Legemiddelindustriforeningen 

Kontaktperson SINTEF: 

Anita.Oren@sintef.no 

 

«Åpen linje» 
 

Pilotprosjekt  

 

*Dekker flere satsningsområder 

 

Hospital IT  

Lovisenberg sykehjem  

Oslo kommune 

«Alt i ett» løsning (et kompletterende 

utvalg tjenester innen kommunikasjon, 

informasjon, media og 

hjelpeapplikasjoner) 

 

www.hospitality.no 

 

 «Ambient Assisted Living» 

EU prosjekt 

*Dekker flere satsningsområder 

Hospital IT, Universitet i Amesterdam 

(CAMERA) VTT Finland og Mawell 

Finland 

bruk av IKT i hjemmet www.hospitality.no 

 

Nasjonalt program for 

leverandørutvikling (NPL) 

 

Flere pilotprosjekter som dekker flere 

satsningsområder 

Direktoratet for forvaltning og IKT 

(Difi) 

Framtidens byer (13 største byer i 

Norge), InnoMed, Forskningsrådet 

Innovasjon Norge, NHO og KS 

Skal bidra til at offentlige anskaffelser i 

større grad stimulerer til innovasjon og 

verdiskaping.  

http://leverandorutvikling.nsp01cp.nhosp.no/ 

 

mailto:egeing@flekkefjord.kommune.no
mailto:Anita.Oren@sintef.no
http://www.hospitality.no/
http://www.hospitality.no/
http://leverandorutvikling.nsp01cp.nhosp.no/
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«Alarmer for demente» Bergen kommune /NPL Utvikling av demensalarmer   Kontaktperson Bergen kommune:  

Per Waardal 

Testsenter for fremtidens 

teknologiske helseløsninger  

 

*Dekker flere satsningsområder 

 

Senter for e-helse og velferdsteknologi 

ved UiA 

Campus Grimstad 

Uttesting av nye dataløsninger for 

helsetjenestene med 

laboratoriefasiliteter og en teknisk 

infrastruktur.  

Et «Mini Helse-Norge» med 

pasienthjem/smarthus, helseklinikk, 

fastlegekontor, sykehus, sykehjem og 

mobile omsorgsmuligheter 

 

Kontaktperson: 

Forskningsleder Rune Werner Fensli 

rune.fensli@uia.no 

Testing av «Smarthustjenester» 

 

*Dekker flere satsningsområder 

 

Stavanger og Randaberg kommuner Testing av «Smarthustjenester»; styring 

av lys, varme, solskjerming, direkte 

kobling til brannvesenet, 

innbruddsalarm og alarm ved 

vannlekkasje, samt 

kommunikasjonstjenester som video-

telefoni og døråpning ved hjelp av 

videotelefon.  

 

Rådgiver / ergoterapeut Kirsti Moltu  

(Stavanger kommune) 

«Omsorgsteknologi – trygghet og 

selvstendighet satt i system i 

Nøtterøy kommune» 

 

*Dekker flere satsningsområder 

 

Nøtterøy kommune, Fylkesmannen i 

Vestfold og Husbanken. 

Testing av teknologi i forhold til  

 Fall 

 Vandring 

 Sikkerhet- brann/røyk og 

skallsikring 

 Medisinering 

 Kommunikasjon / sosial kontakt. 

Hjemmeboende og beboere ved 

Smidsrød helsehus (planlagt ferdig okt 

2013) 

Saksbehandler: 

Halvor Lindqvist (Nøtterøy kommune) 
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PROSJEKTER kategorisert under satsningsområdet «velferdsteknologi som støtte til kommunale 

lokalmedisinske tjenester» 
- fra Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse - og omsorgstjenestene 2013-2030 

PROSJEKT  PROSJEKTEIERE 

/ AKTØRER  

VELFERDSTEKNOLOGISKE 

LØSNINGER 

KONTAKT  

INFORMASJON 
«Det midtnorske velferdsteknologiprosjekt» 

 

Pilotprosjekter og forskningsprosjekter i 

samarbeid med FoU miljøer 

Fylkesmennene i Nord- 

Trøndelag, Sør-Trøndelag og 

Møre og Romsdal. Herøy, 

Ålesund, Ørskog, Ulstein, 

Kristiansund, Trondheim, 

Bjugn, Åfjord, Midtre 

Namdal samkommune, 

Osen, Fosnes, Steinkjer, 

Levanger, Verdal og 

Stjørdal. 

 

Bruk av video- konferanseutstyr i behandling / 

møte med pasient, sykehus og fastlege  

 

 

Koordinator Siv Iren Stormo Andersson, 

koordinator  

fmstsia@fylkesmannen.no 

 

 

 «Kontakt sentral for oppfølging av kronisk 

syke pasienter hjemme»  

 

Forprosjekt 2011 – avsluttet? 

SINTEF 

Samarbeidspartnere: Bærum 

kommune, Hjelp24, Respons 

AS 

 

 Prosjektleder: Kristin Standal, Bærum 

kommune 

Kontaktperson SINTEF: 

Jarl.Reitan@sintef.no 

 

«Åpen linje» 

 

Pilotprosjekt  

Hospital IT  

Lovisenberg sykehjem  

Oslo kommune 

«Alt i ett» løsning (et kompletterende utvalg 

tjenester innen kommunikasjon, informasjon, 

media og hjelpeapplikasjoner) 

 

 

www.hospitality.no 

 

 «Ambient Assisted Living» 

 

EU prosjekt  

*Dekker flere satsningsområder  

Hospital IT, Universitet i 

Amesterdam (CAMERA) 

VTT Finland og Mawell 

Finland 

bruk av IKT i hjemmet www.hospitality.no 

 

Testsenter for fremtidens teknologiske 

helseløsninger  

 

*Dekker flere satsningsområder  

 

Senter for e-helse og 

velferdsteknologi ved UiA 

Campus Grimstad 

Uttesting av nye dataløsninger for 

helsetjenestene med laboratoriefasiliteter og en 

teknisk infrastruktur.  

Et «Mini Helse-Norge» med 

pasienthjem/smarthus, helseklinikk, 

fastlegekontor, sykehus, sykehjem og mobile 

Kontaktperson: 

Forskningsleder Rune Werner Fensli 

rune.fensli@uia.no 

mailto:fmstsia@fylkesmannen.no
mailto:Jarl.Reitan@sintef.no
http://www.hospitality.no/
http://www.hospitality.no/
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omsorgsmuligheter 

 

«Helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal 

(NG)»  

- Utvikle en kunnskapsorganisasjon innen 

IKT- og velferdsteknologi 

Regionrådet i NG /samarbeid 

mellom flere 

aktører/kommuner 

Ønsker å være pilot for nasjonal kjernejournal Etablert arbeidsgruppe  

o Daglig leder Egil Barhaugen, 

Regiondata 

o IKT-rådgiver Terje Alnes, Sel 

kommune 

o Daglig leder Vigdis Rotlid Vestad, 

NGLMS 

 


