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Nettbrett, roboter, intelligente sensorer og smarte hjem. 
Omsorgsteknologi trekkes fram som vidunderkuren innen 
eldreomsorgen. - Men er det så enkelt?



Nettbrett, roboter, intelligente sensorer og smarte hjem. 
Omsorgsteknologi trekkes fram som vidunderkuren innen 
eldreomsorgen. Men er det så enkelt?C

1. Virker teknologien som den skal?
2. Følger løsningen regelverket?
3. Dekker løsningen et behov i det norske helsesystemet? 
4. Vil løsningen gi gevinster?
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1. Kontaktpunkt/koordinator/veiviser

https://www.smartcarecluster.no/uploa
ds/nedlastinger/Veileder_NSCL.pdf
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Teknologien må virke og gi gevinster

• Rigge test/mockup

• Gjennomføre funksjonstester

• Simulere potensielle gevinster ved å teste ny tjenestemodell der 
teknologien innlemmes



• Funksjonstester

• Normen, GDPR, sikkerhet

• Anbefalt referansearkitektur 

• fra Direktoratet for e-helse

• Interopabilitet

Teknologien må virke og følge regelverket



• Dekker løsningen et reelt behov

• Hvordan kan løsningen leveres

• Hva må endres

• Hva kreves av opplæring

• Må det gjøres integrasjoner mot andre system

• Teste løsning i en tjenesteleveranse

Teknologien må passe inn og 
dekke et behov



2. Tilgang til relevante brukergrupper for testpersoner, og de 
beste fagmiljø for leveranser av tjenester/produkt til labben! 

Til sammen 350 bedrifter og offentlige aktører som medlemmer



3. Tilgang til relevante test fasiliteter

Hos bruker Digitale - skytjenester Testfasiliteter



Omsorgsteknologilaboratoriet 
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Pilotprosjekt med ti testbrukere i fire 
kommuner

Foreløpig resultat viser: 
- Behov for individuell tilpasning –
vending, krumming og tidsintervall
- Økt fleksibilitet og kvalitet på søvn
- Helsepersonell håndterer produktet
bra, tross innledende usikkerhet

Personell på natt avlastes, både fysisk
og tidsmessig. 10% stilling innspart



Tidewave-test på
sykepleielabben



Hege Eiklid
Daglig leder

MSc Change Management 
& Innovation
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Ventibox Mini er ett vegghengt luftsystem. 

VentiBox reduserer i vesentlig grad lukt, samt 

mikrobiologisk vekst på overflater.



Prosjekt i lab

Stavanger kommune

Ønsker større uttesting 

I flere barnehager

Søker RFF Vest

Forske på redusert 

Sykefravær og 

samfunnseffekter



Test av nytt
baderoms-

konsept



Takk for oppmerksomheten :-)
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