
Sensio - Mer tid til Omsorg

Norges ledende utvikler og leverandør 
av Helse- og omsorgsteknologi



• Norsk firma med 50 ansatte Hovedkontor i Oslo og 
kontor i Stavanger og Larvik

• Leverer Smart Velferd og Smart Hjem

• Institusjon

• Bolig

• Entreprise

• Pasientforløp

• Trygg i eget hjem

• Kjernekompetanse på plattform og softwareutvikling

• Win rate anbud i 2018 – 80%

• GTM – Partnermodell. Atea preferert partner i Norge

• Safemate AS og Careto AS heleide datterselskap

• Longship AS kom inn som nye hovedeiere i 2018

Hvem er vi i Sensio



Sensio Velferdsteknologi 

i 172 kommuner



Velferdsteknologi: Sentrale drivere for vekst
Behovet for investeringer drives både av utskiftninger av analog teknologi og økte pleiebehov. Politikere sentralt og lokalt prioriterer velferdsteknologi høyt. 

«Bottom up» drivere «Top down» drivere

Hjemmeboende

Omsorgsbolig

Institusjon • ≈ 40.000 senger og det forventes ikke netto tilvekst i antallet senger

• Stort etterslep på investering – krever investeringer de kommende årene 

• Dagens analoge teknologi fyller ikke krav til sikkerhet, og kan ikke tilknyttes 

digitalt tilsyn og annen velferdsteknologi. 

• ≈ 25.000 bemannede omsorgsboliger, og det forventes årlig vekst på 2+ 

prosent i senger 

• Ønske om flere omsorgsboliger og tydelig trend med tilvekst i naboland 

• ≈ 80.000 mottakere av trygghetsalarmer som forventes å stige 

• ≈ 250.000 mottakere av helsetjenester i hjemmet , forventes å stige

• Flere eldre ønsker å bo hjemme livet ut 

• Presset kommuneøkonomi tvinger kommunene til å redusere bruk av 

institusjon, og øke bruk av hjemmebasert pleie 

Demografi • Andelen av eldre over 66 år øker vesentlig

• Andelen eldre med demens/kognitiv svikt og andre store pleiebehov øker

• Andelen barn og unge med psykiske problemer øker

Statens prioriteringer

• Økt politisk fokus fra regjeringen med reformen «Leve hele livet». 

Reformen skal sikre at eldre kan bo hjemme livet ut. 

• Politiske incentiver og prioritering som Nasjonalt 

Velferdsteknologiprogram og Leverandørutviklingsprogrammet har 

stor effekt på vekst. 

• Statlige programmer har stor effekt på hvor det investeres, og hvilke 

produkter der investeres i 

• Tilskudd fra Husbanken andre støtteordninger som eks. vis 

Innovasjon Norge har også stor effekt. 

Kommunale prioriteringer

• Krav fra lokalpolitikere og interesseorganisasjoner om at kommunen 

implementerer velferdsteknologi.

• KS `digitaliseringsstrategi 2017-2021 er meget tydelig på at 1 av 5 

satsingsområder er bruk av velferdsteknologi for effektivisering av 

helse- og omsorgstjenesten. 

• Flere kommuner velger å samarbeide om anskaffelser og 

implementeringsprosjekter, og dette er også drivere for vekst.



Plattform for Velferdsteknologi

Knytter sammen helsetjenesten 
i kommunen

Sensio Unity



SMARTPRIVAT SMARTUTBYGGER SMARTVELFERD

Sensio Hjem Sensio Livsløp Sensio BoHjemme Sensio Omsorgsbolig Sensio Helsebygg

Sensio Unity
Plattform for velferdsteknologi

Sensio portefølje – Smart Velferd og bolig



Helhetlig løsning
▪ Felles løsninger på institusjon og bolig

▪ Åpen plattform - Følger nasjonale retningslinjer og 

standarder

▪ Trygghet for å møte fremtidens behov

▪ Brukerstyrt utvikling og tjenesteinnovasjon 

▪ Kost/nytte og skalerbarhet

▪ Samler alt i ett grensesnitt

▪ Helhetlig og effektiv drift og utrulling

▪ Integrasjon med pasientjournal



Plattform for Velferdsteknologi

Knytter sammen helsetjenestene 
i kommunen

Sensio Unity

Integrasjon med 
pasientjournal

Responssenter Trygghetsalarmer og 
GPS lokalisering

Medisinsk Støtte

Kvalitet i bruker-
og pasientforløp

Videotilsyn 24/7

Alarmtavle

Pasientvarsling

Mobilt Vaktrom

Velferdskalender

Posisjonering og 
Dørstyring

Digitalt Tilsyn og 
Trygghetssensorer

Involvering av
pårørende

Smarthus og 
Livsløpsstandard

eLås



Bo hjemme hele livet
Fleksible løsninger for en trygg og sikker hverdag i 
store og små - bemannende og ubemannede -
omsorgsboliger 



Utrulling
Trygghets
alarmer til

4650
brukere i

Trondheim

Sensio/Safemate i samarbeid med Atea, Locus og Trondheim Kommune



Kartlegging

www.sintef.no
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Gevinst 
realisering 
- Trondheim



Personas –
Hvem er
brukeren?

Gustav 72 år



Oppdragslisten

Bruker registrert og godkjent 

av tildelingskontoret i

Kommunen.



Kart-
presentasjon
av oppdrag



Intallasjons
oppdrag



Fremdrifts-
bilde



Scanning av
QR – kode

For å unngå menneskelig feil



On site test -
signalstyrke





Lager 
modul



Vaktsentralen i
Trondheim 
Kommune



Sensio leverer

Velferdsteknologi
til

172 kommuner

Takk for oss


