
Velkommen til webinar om Digitale løsninger for Covid-19-
oppfølging av pasienter, helsepersonell og pårørende

Online møte 7. april 2020
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Agenda

14:00 Velkommen og bakgrunn for webinaret – ved Kathrine Myhre

14:05 Verdien av innovasjonsøkosystemet – ved Abelia, Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech –

Ved hhv. Adm.dir. Øystein Eriksen Søreide, Daglig leder Arild Kristensen og CEO Kathrine Myhre.

14:20 Hvordan kan digitale løsninger bidra til å avlaste helsevesenet, følge opp kronikere, pårørende og 

korona-syke? Hvilke utfordringer og behov har kommunene behov for å løse – og hva er KS sin rolle i dette arbeidet? 

Hvilke finansieringsordninger finnes for kommunene? 

Ved Runar Nygård, Avdelingsdirektør i KS, FID Utbredelse og endring

14:30 Direktoratet for ehelse har ansvar for behovskartlegging, vurdering og anskaffelse av nasjonale digitale 

ehelse løsninger. Hvilke covid-19 relaterte løsninger evalueres og vurderes anskaffet, hva er tidsperspektivet på 

anskaffelsene, og hva er rolledelingen mellom det nasjonale og kommunale ansvaret?

Innledning ved Karl Vestli, Divisjonsdirektør Strategi og Portefølje, Direktoratet for ehelse
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14:40 Hvordan er det å være isolert kreftpasient og kroniker under Corona-pandemien? Hvilke ekstra 

utfordringer og behov melder seg når hverken kreftkoordinator, pårørende eller aktivitetssenteret er oppe? 

Jacob Feght Conradi, Avdelingssjef for distriktsavdelingene i Kreftforeningen

14:50 Erfaringer fra implementering av digitale løsninger for oppfølging av korona-smittede pasienter. 

Brukerbehov og kommunens ansvar.

Ved Richard Åstrand, Seksjonssjef Digital transformasjon og IKT hos Byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid, Oslo 

Kommune

15:00 – ca 15:30 Presentasjon av digitale løsninger for Covid-19-oppfølging av pasienter, helsepersonell og 

pårørende. Ved CheckWare, Dignio, Hepro, Imatis, LifeKeys, NoIsolation Sensio, Telenor/Tellu og Siemens 

Healtineers.

Ca 15:30: Mulighet for utvikling av plattform for kobling av behov for medisinske og digitale løsninger – med 

helseindustri som kan tilby digitale og medisinske løsninger. Invitasjon til verifisering av brukerbehov.

Ved Anja Bergstrøm Karthum, Forretningsutvikler- Nye markedsplasser, Finn.no

15:40 Oppsummering og avslutning

15:45 SLUTT

http://finn.no/
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Still spørsmål underveis

www.sli.do

Kode: #5793

Stem på de spørsmålene du 
ønsker stilt

Avsender blir synlig på slido-
siden

http://www.sli.do/
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Finansielle virkemidler for 

helseindustrien

https://www.norwayhealthtech.com/

event/webinar-on-financial-

solutions-for-startups-and-scalups/

(opptak av webinar, presentasjoner 

mm)

https://www.norwayhealthtech.com/event/webinar-on-financial-solutions-for-startups-and-scalups/
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