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Om oss

• Tellu utvikler, drifter og vedlikeholder en ledende ISO 
basert e-helse plattform

• Tellu har 16 medarbeidere med høy kompetanse innen 
e-helse, IoT, programvareutvikling og sikkerhet

• Telenor har gjennom sin e-helse satsing etablert en 
sterk posisjon i markedet for velferdsteknologi og er 
leverandør til mer enn 130 kommuner og flere sykehus

• Telenors virksomheten har 18 medarbeidere med 
mange års erfaring innen bl.a. helsefaglig tjenester, 
helseteknologi og utvikling av bærekraftig design

Nå slår vi oss sammen og skaper en større og kraftfull 
aktør for å utvikle satsningen vår videre



TelluCloud – en ehelse plattform



Helhetlig produktportefølje

Digitale trygghetsalarmer - Gir trygghet og 
hverdagsmestring for tjenestemottakere, med mindre 
avlastning for helsepersonell.

Medisineringsstøtte - Med medisineringsstøtte kan 
tjenestemottakere som normalt sett vil få sine legemidler 
utlevert fysisk, kunne bli selvhjulpne.

Digitalt tilsyn - Med bruk av kamera- og sensorteknologi 
kan helsepersonellet utføre visuelle tilsyn uten å fysisk 
oppsøke tjenestemottaker. 

Bemannet responssenter – 24/7 helsefaglig oppfølging av 
trygghetsalarmer fra hjemmeboende. Ny 
selvbetjeningsløsning for informasjon om smittede slik at 
hjemmetjenesten vet når de skal bruke smittevernsutstyr 
ved utrykning.

Videokonsultasjon - Med bruk av videokonsultasjon kan 
helsearbeidere møte pasientene over videosamtale hjemme 
i sin egen stue.

Digital hjemmeoppfølging - Løsning for samhandling, 
egenrapportering og hjemmebehandling som kan også 
benyttes for oppfølging av pasienter smittet med Covid-19. 



Digitalt tilsyn gir verdi for ansatte, hjemmeboende og deres pårørende



Digital hjemmeoppfølging gir pasienter en trygg og god oppfølging

«Uten denne løsningen hadde jeg 
ikke følt at det var trygt å være 
hjemme»

Pasient i Bodø kommune

«Vi har ansatte som er trygge på 
håndtering av varsler og symptom-
registreringer fra tidligere, noe som 
har gjort at vi ikke har hatt behov 
for opplæring i nye systemer»

Vibeke Tellmann, prosjektleder for 
avstandsoppfølging i Bodø kommune
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