
Samhandlingsløsning 
mellom terapeut og 
hjelpetrengende og 
pårørende, trenings- og 
aktivitetsprogram, i 
sanntid pr video, 
meldingsutveksling, 
chat.
https://www.youwell.no/

Respons24 gir en effektiv og 
økonomisk løsning for 
samhandling, som sikrer 
tryggheten både for 
helsepersonell og beboere i 
eget hjem
https://www.respons24.no/

Jodacare er en sikker løsning 
for samhandling mellom 
lege, sykehus, 
hjemmetjeneste, pasienter 
og pårørende i kommunen, 
integrert video leveres i 
samarbeid med Whereby og 
er kryptert ende til ende.
kontakt Kristil Håland, 
kristil@jodacare.com, 
90606433

.

OmsynHeim er med på å identifisere 
hvilke pasienter med COVID-19 smitte 
som krever sykehusinnleggelse og 
hvilke som kan fortsette behandling 
hjemme. Bruken av ballistografiske
sensorer gjør det mulig å føre tilsyn 
med pasienter over avstand uten 
fysiske besøk. www.omsyn.no

RoomMate - anonymisert visuelt tilsyn med 
automatisk varsling. Reduserer behov for 
fysiske tilsyn og gir større trygghet for beboere 
og hjemmeboende. Kontakt Ellen Myrland 
på em@roommate.no”

SecuWine AS tilbyr sikker 
video via app for IOS 
(Apple) og Android. Vil 
dere være test og pilot
kunde? Kontakt Egil 
Byberg, CEO. Tlf 465 32 
271
www.secuwine.com

Verji SMC, kryptert løsning som gjør at man kan 
sende meldinger og vedlegg like enkelt å bruke 
som på SMS og Messenger. Man kan sende og 
motta person og helseinformasjon på en enkel 
måte til og fra PC/ WEB leser/mobil og nettbrett. 
Gjør at man lett kan holde dialog, inkludert 
person og helseopplysninger, med ansatte, 
frivillige, pårørende og andre.
https://www.rosberg.com/

Overskudd (overskudd.no)
Smittefri, skalerbar og effektiv 
testing og oppfølging av Covid-
19 og andre pasienter.

Bl;nk er et lukket økosystem for 
videokonferanse med fokus på fysiske 
enheter tilpasset kognitivt svake 
brukere, med ekstrem grad av mulighet 
for skreddersøm, og som fungerer på 
tvers av Android, iOS og browsere.  
Kontakt: Oliver Severin Mulelid-Tynes, 
Blinktech AS, +47 92 08 92 98, 
oliver@omt.tech

SKAPER LIVSKVALITET
Memoria er et system for 
omsorg og kommunikasjon der 
brukerens livshistorie står i 
fokus.
https://minmemoria.no/

Digital hjemme-oppfølging

Hepro gir personer med 
helseutfordringer mulighet til å 
bo lengst mulig hjemme.
www.hepro.no
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Verktøy og metode for å 
opprettholde kontakt med 
brukere av Frisklivssentraler,m.m.
www.enforme.no

Motiview - aktivitetshjelpemiddel og minnehjelp. Som følge av
COVID-19 situasjonen får ikke eldre på sykehjem særlig besøk inn eller
kommet seg ut. Med mer enn 1800 filmer fra 38 land tar Motiview ute
med inn, og inne med ut. Prøv ut Motiview gratis i 2 måneder her:
https://lnkd.in/dK8vFc4
Les gjerne mer om konseptet her: https://lnkd.in/dBi-k-t

Self management made simple –
digital avstandsoppfølging ved 
muskelskjelettplager: Frode 
Skjelvan
trigo.no

trenings-app for å inspirere 
til trening hjemme, og gi 
en faglig veiledning 
www.terp.no

KickerAce, en mobilapp , 
aktivisering, sosialisering 
og trening på fotballferdigheter
https://www.kicker-ace.com/

Meningsfulle aktiviteter for økt livskvalitet og mindre medisinbruk satt i 
system gjennom Aktivitetsdosetten AS og Aktivoteket AS for eldre/personer 
på institusjon og hjemmeboende. Kurser ansatte ved sykehjem som 
«aktivitetsdoktor». Aktivitetskasser med ulike spill og aktivitetsforslag.
www.aktivitetsdosetten.no

Gjør rehabiliteringen til en 
lek ved å benytte
våre spillignende aktiviteter
225 øvelser, samhandling, 
med video. https://www.posterumnorge.no/

Berntsen er en samhandlingsløsning for oppfølging, omsorg 
og kommunikasjon med fokus på aktivisering og videodialog 
med pårørende. Kontaktperson undertegnede eller Hege 
Eiklid fra Innocom – se også www.innocom.no

Aktivitet
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app for gode gjerninger, 
melde behov og gi   
https://www.goodify.co/

Med Nyby kan din kommune 1) 
Mobilisere og rekruttere 
helsepersonell, arbeidskraft eller 
innbyggere og frivillige
2) kvalifisere og godkjenne ressurser 

til ulike oppgavetyper og
3) Muliggjøre selvorganisering 

gjennom direkte koblinger (i app), 
innen trygge rammer
www.nyby.no

Friskus tilbyr nå 
kommunikasjons- og 
frivillighetsverktøyet friskus.com
kostnadsfritt, hvor norske 
kommuner kan koordinere og 
kvalitetssikre frivillige oppdrag. 
Kontakt prosjektleder Camilla 
Mjøen Lien 
på camilla@friskus.com eller 
91764202

Digitalt samarbeid for
frivillighet. Endelig er det enkelt å 
organisere frivillighet. Få all 
planlegging og kommunikasjon på ett 
sted. Gjør det lett å fordele ansvar. 
Bruk mindre tid på administrasjon. 
Enkelt og lystbetont for alle. 
www.vivil.no

en tjeneste hvor 
immune kan 
registrere seg som 
frivillige hjelpere
https://www.wem
unity.org/

Frivillighet
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Mental Helse

Norse er et multidimensjonelt, 
heldigitalt og dynamisk 
kartleggingsverktøy, utviklet i 
Norge i tett samarbeid med 
pasienter og behandlere.
www.norsefeedback.no

Attensi’s 3D simuleringer 
hjelper helsesektoren til å 
optimalisere sine 
prosedyrer og skape en 
felles forståelse av beste 
praksis når det kommer til 
kommunikasjon og 
interaksjon med 
mennesker og teknologi.

Smittevern

Decon-X: Vi fjerner all smitte fra 
overflater og utstyr med intelligent 
desinfiserings-
robot. Web: https://deconx.com/
Kontaktinfo: Lars Fredrik Tvinde, 
99497322, ltvinde@deconx.com

dekontaminering av engangs 
smittevernutstyr, primært 
N95 smittevernmasker
https://www.excitus.no/

Smittevern på sykehjem er prio nå hvor 
utsatte mennesker er direkte berørt. Vi 
kan bidra med å få denne jobben gjort, 
rom for rom. www.ventitech.no
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Digitale løsninger

Askin er en nøyaktig 
og komplett digital 
hudlegetjeneste i 
Norge.
www.askin.no

Zyberia utvikler en 
digital helseplattform 
som skal fremme helse 
hos det enkelte 
menneske og dets evne 
til å gjøre riktige valg 
dersom man blir 
rammet av sykdom.

Din hudlege på nett
www.snapmed.no

RegIT er en digital 
helsedagbok som gjør 
at pasienten kan 
kartlegge hele 
sykdomsbildet med 
blant annet 
symptomer, smerte, 
behandling, bilder og 
mye mer i appen.
https://regit-app.no

Med Tackle har kommuner 
oversikt i sanntid over 
smittevernutstyr, 
sengeplasser og 
personellressurser. Svært enkel 
løsning hvor enheter 
enkelt rapporterer inn status, 
kan gjøres hver dag.

Koordinering og kvalitetssikring av frivillige bidrag med friskus.com
Kommuniser direkte med innbyggere. 
Samarbeid med frivillige organisasjoner.
www.friskusas.no
Camilla Mjøen Lien – Prosjektleder
+47 917 64 202 camilla@friskus.com

Bee Concepts – Et godt liv lenger
Vi leverer en fleksibel plattform for samhandling, varsling 
og avstandsoppfølging. 
I forbindelse med Covid-19 situasjonen har vi utviklet en 
rapporteringsløsning som gir oversikt over ansatte og 
ressurser i en krevende tid. 
Denne er nå i bruk i 6 land.
Kontakt: Simen Halvorsen, 452 74 420, 
sth@beeconcepts.com

Brukerstyrt og brukersentrert e-helseløsning.
EkviMedutvikler en prototyp for klinisk beslutningsstøtte 
innen allemedisinske spesialiteter. 
Datainput fra brukeren kan direkte overføres til en 
problemorientert journal. 
Helsepersonells tilgangbestemmesavbrukeren.
Bruk av løsningen forutsetter informert samtykke til at 
anonymiserte data som symptomer, tegn og geografisk 
lokasjon (by eller bydel) overføres til en epidemiologisk-og
forskningsdatabase.
www.ekvimed.no

TelluCloud –knytter eksisterende og nye tjenester i en løsning.
TelluCloud er en ledende ISO 27001 sertifisert e-helse plattform 
som sikrer kunder og partnere tilgang til integrerte, sikre, og 
skalerbare tjenester som ivaretar personvern, GDPR og sikkerhet 
på høyeste nivå. 
TelluCloud, er basert på åpne industrielle standarder som FHIR, 
Open ID Connect HEART, SCAIP og Continua. Dette ivaretar 
eksisterende løsninger hos kunder og partnere via standard 
grensesnitt og integrasjonspunkter.
Kontakt: Line T. Jørgensen, salgsdirektør Mobilnr. 907 42 696 
line.jorgensen@tellu.no
https://www.tellucloud.com/
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Vi kan sørge for enkel 
sporing og registrering 
av forsendelser 
gjennom en 
kombinasjon av GPS og 
QR-koding på telefon. 
www.easycare.as

Visuell dokumentasjon AS 
(www.minnehjelp.no) tlf 91347009
Vi lager video i 360-format tilpasset 
personer med kognitiv svikt, filmer som har 
til mål å gjenkalle egne minner, gi 
avspenning, engasjement og opplevelser.

Digitaliser dine læringstiltak raskt og enkelt!
www.mediafarm.no

Appetitus appen kan bidra til å sikre 
ernæring for utsatte innbyggere - det 
bidrar til inspirasjon og matglede, samt 
oversikt over næringsverdi i mat og drikke 
man har spist. Mer info: www.appetitus.no

Datadrevet kommunal 
pleie og omsorg - https://bi-builders.com/

Globus AI forenkler 
bemanningsallokering under 
koronakrisen: Løsningen som er 
tilpasset dagens situasjon sammen 
med Oslo Kommune kobler vakter og 
helsepersonell dobbelt så raskt 
sammen og sørger for rett person på 
rett plass - www.globus.ai

Smart Crowding – felles 
informasjon, beredskap og styring 
på alle nivåer i samme grensesnitt, 
styrker sykehus med forbedret 
operasjonell ledelse og drift i 
forhold til pasientstrømhåndtering 
og ressursplanlegging. 
Kontakt: Stein Åge Davidsen
Mobil: 907 45 962
Epost: stein@smartcrowding.no

Andre løsninger

Televindu er en videoplattform tilpasset 
for personer med demens og andre 
former for kognitiv svikt. Vi har over 200 
minutt for minutt videoer som er enkle å 
forholde seg til for 
alle. www.televindu.no
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DNV GL har personsentrert mobilapp for å samle inn «Patient reported
data». Løsningen ble opprinnelig utviklet for kronisk syke pasienter, men 
har i det siste årene blitt brukt til å samle «Real World Data» direkte fra 
pasienter. Løsningen er skalerbar og kan meget raskt konfigureres til å 
samle informasjon om symptomer og andre data relevante for COVID-19
Kontakt: Lars Ellingsberg: Lars.Ellingsberg@dnvgl.com

Finlands statlig organisasjon for innovasjon, eksport og finansiering.
Gratis tjeneste.
One-point-of-contact mot Finland.
For offentlig sektor:
Tilgang til finsk helseteknologi.
Formidling av kontakter fra finske kommuner, sykehus osv. – bredere nettverk
For bedrifter:
Formidling av finske helseteknologibedrifter som leter etter strategiske partnere i Norge
Informasjon om finske testbeds, forskning, økosystemer og innovasjonsklustere
https://www.businessfinland.fi/en/locations/europe/norway/

COPING TECHNOLOGY
Skape et inkluderende samfunn og motvirke ensomhet 
ved å gi mestring gjennom teknologi!
Levere brukervennlig utstyr, plattform og tjenester 
innen videokommunikasjon.
Bærekraft og inkludering i samfunnet, slik at også de 
med funksjonsnedsettelser kan delta.
Knapphet på psykologtjenestene løst på ny måte.
Resirkulerbare materialer.
Dette er et frieri til et innovasjonssamarbeid for en 
offentlig partner med brukeren i fokus!
Ta kontakt med: Nancy Walderhaug tlf 404 88 363
Nancy.walderhaug@copingtechnology.no

Andre løsninger

Diaper Sens teknologien varsler når beboer trenger stell og skift.
Teknologien gir en bedre arbeidshverdag for omsorgspersonell fordi
den eliminerer «ikke-konstruktivt» arbeide og reduserer unødvendig
fysisk nærkontakt med beboere. Kontaktdetaljer: Vegard Urnes, tlf
90 58 54 32, vu@senscom.no Hjemmeside: www.senscom.no
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