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Varm teknologi

No Isolation
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● Lite eller ingen erfaring
● Lav motivasjon
● Touch-teknologi

Teknologibruk, 80 +
Hvorfor brukes eksisterende løsninger lite?

4 av 10
 oppgir at de 

har vært plaget 
av ensomhet 
siste 14 dager 

Ensomhet, 80 +
Kvaliteten er avgjørende

● Forventninger
● Familierelasjoner
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44%
har nettbrett med 
internett

med tilgang til internett 
opplever at de mestrer 
det

36%
med tilgang til internett 
har aldri brukt en 
videosamtale

70%

Teknologibruk, 80 +
Hvorfor brukes eksisterende løsninger lite?

SIFO, 2018 

       Touch responderer ikke

Eldre får tørre hender og fingertupper. 
Det er ikke et problem  i hverdagen, 
men det gjør det tilnærmet umulig å 
operere en touch skjerm!







“[ jeg har] ingen 
interesse av det. 
Absolutt ikke!” 

Prototype-bruker
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Komp - datamaskin med 
én knapp som knytter 
generasjoner sammen

  
For det private, profesjonelle og frivillige

Komp kobler i dag sammen 6 600 brukere med 
sine 45 000 familiemedlemmer, venner og 
frivillige. 
Komp Pro brukes av over 80 norske kommuner.
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Knytter hele familien sammen
Familiemedlemmer og venner kan enkelt 
holde kontakten med eldre gjennom 
KOMP-appen (iOS og Android).
Gjennom appen kan et ubegrenset antall 
familiemedlemmer trygt og enkelt:

● dele bilder og meldinger
● gjennomføre videosamtale
● aktivere værmelding fra YR.no

      I gjennomsnitt mottar hver Komp 17 bilder og 
4 videosamtaler hver uke. Mer enn 2,7 millioner 
bilder og meldinger blitt sendt til en Komp.



Hva med andre enn familie og venner?
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Behov for dedikert løsning for 
profesjonell bruk av Komp

Kongsvinger kommune hadde sett et 
potensiale for Komp i sin tjeneste 
for personer med nedsatt 
funksjonsevne.

Akkurat som da Komp skulle 
utvikles startet vi med brukerne. 
Denne gangen de ansatte i 
tjenesten. Vi mener alvor når vi sier 
at Komp Pro er utviklet for og 
sammen med ansatte i tjenesten.



Brukerne, de ansatte, former verktøyet de selv skal jobbe med
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Brukervennlighet øverst på 
ønskelisten

De ansatte satte brukervennlighet 
øverst på lista over forventninger.

Under utprøving av beta-versjon 
kunne ansatte komme med løpende 
erfaring samtidig som vi samlet alle 
jevnlig for å brukerteste nye steg i 
utviklingen. 

Raskt så vi at tjenesten ønsket seg 
døgnorienteringsklokke og kalender 
med påminnelser på Komp.



Resultatet: Komp Pro - programvare skreddersydd for tjenesten
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Komp Pro lar ansatte dele bilder, meldinger 
og videoringe med de Kompene de har 
tilgang til. Meldinger og bilder kan brukes 
flere ganger, man kan planlegge en post 
som postes på et senere tidspunkt, og man 
kan sende innhold til én eller flere KOMPer.

I norske kommuner benyttes 
videosamtalefunksjonen til ulike former for 
tilsyn og konsultasjoner, fra eksempelvis 
fysioterapeut, sykepleier eller logoped.

Bilder, meldinger og video fra ansatte eller frivillige
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Kalender: Påminnelser og dagsplan for aktiviteter

Med Komp kan ansatte informere om hendelser 
med påminnelser som automatisk vises på 
KOMP. Hendelsene kan være hva som helst man 
vil minne om, som for eksempel hva som blir 
servert til middag, navn til og bilde av den som 
kommer på besøk senere eller aktiviteter som 
skjer på dagsenteret. 

I tillegg til påminnelser på Komp kan man også 
vise en dagsplan over hva som skal skje i løpet av 
dagen der det neste som skjer er fremhevet.



Klokke: Tilpasset visning av klokke, dato, ukedag og tid på døgnet
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Komp har en innebygget klokke med døgnorientering, som kan skreddersys til den personen 
som har Komp hjemme eller på sitt rom. Velg mellom analog klokke, digital klokke eller tid i 
form av tekst, samt illustrasjon som reflekterer tidspunkt på døgnet.
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Erfaringer fra Lillesand kommune

● Ansatte i hjemmesykepleien sender innhold til kompen, som feks 
påminnelser 

● Videokonsultasjoner for brukere som ikke trenger kontinuerlig 
oppfølging

● Digitale besøk istedenfor fysiske besøk daglig

● De som bor nær omsorgssenteret får påminnelser om når det er 
middag, hva som skjer på hjemmet, om de har lege- eller frisørtime 
etc.
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Geir Odmar Heldal, rådgiver velferdsteknologi i Lillesand kommune

“Vi har vel egentlig kommet fram til av at alle de tingene vi har 
prøvd av velferdsteknologi, så er KOMP mest lovende, det vi 
har mest fortjeneste med å utvide. Både innen 
habiliteringstjenesten og den tradisjonelle 
hjemmesykepleien.”

Erfaringer fra Lillesand kommune

         Sosial kontakt er 
1 av 3 områder som ligger 
til grunn for nasjonalt 
velferdsteknologiprogram
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Takk for meg!
Spørsmål? Ta gjerne kontakt: 

Anders Ruud Sørli
sorli@noisolation.com 
www.noisolation.com 

Varm teknologi

Lars Isaksen
isaksen@noisolation.com 
www.noisolation.com 

http://www.noisolation.com
http://www.noisolation.com

