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Når hele livet skal leves
Ehelse 2015 - Medisinsk teknologi – et blikk i nær fremtid

Scenarioer for eldreomsorgen 2025

• Omsorgsdugnad tar utgangspunkt i frivillige som hovedressurs for 
samfunnet og hverandre. Dette kan være de eldre selv, familien, veldedige 
organisasjoner, naboer, skoleelever og så videre.

• Fritt valg tar utgangspunkt i et nytt politisk system der pengestøtte går 
direkte til brukerne, og der de eldre selv kan kjøpe de omsorgstjenestene 
de ønsker fra et åpent marked. Alle som har behov for omsorgstjenester, 
har krav på pengestøtte basert på sin helsetilstand.

• Statlige standardløsninger tar utgangspunkt i at det i fremtiden er mangel 
på arbeidskraft og ressurser, og at staten har blitt tvunget til å satse på 
teknologi og standardiserte løsninger for å gjøre folk mer selvhjulpne.
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AMS +  Smart Gateway
til 160 000 hjem  

• Automatisk 
måleravlesing

• Nettnytte

• Smarthus og 
automasjon

• Sikkerhetstjenester

• Velferdsløsninger og -
tjenester

Hva er et SMART hus?

15204_v1/
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Lyse Smart Gateway

Infrastruktur for 

velferdsteknologi 

Protocol adapters

Lyse Smart Gateway

MQTT

HA

Zwave Xcomfort

Ethernet

Zigbee

Rule 
engine

RS485

GPRS 
/3G

rMesh
/WMBUS

WIFIAlarm

Rule 
engine

Velfrd

Rule 
engine

Netn.

Rule 
engine

AMS

Rule 
engine

Lyse Smart v2 _/



06.05.2015

4

Generelt om vår velferdsplattform

• Sensordata er ferskvare og lagres ikke

• Data køes lokalt og slettes umiddelbart

• Regelmotor for sensordata prosesseres så 
nærme bruker som mulig

• Regelmotor kan trigge alarmer/varsler

• Alarmer sendes digitalt og kryptert til ARC

Lyse Smart v2 _/

Når hele livet skal leves –
uansett livsløp og livssituasjon

Lysbryter

Varmestyring

Lysstyring

Elektronisk lås

Brannalarm

Bevegelsessensor

Innbruddsalarm

Panikkbryter

Mobil Trygghetsalarm

Sengesensor

Tidsstyrt komfyrlås

TV underholdning/styring

Lyse Smart Gateway kommuniserer trådløst med alle sensorene

Video for alle (VFA) / 
dørtelefon med video
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Ikke «bare» eldre

Tilrettelagte boliger, løsninger og tjenester

En større andel 
befolkningen kan bo 
hjemme ved tilrettelagte 
hjem

•Eldre (friske/aktive/selvhjulpne)

•Eldre med bevegelsesvansker

•Eldre med kognitiv svikt

•Mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser 
(alle aldre)

•Mennesker med utviklingshemming

•Brukere med psykiske lidelser

•Rusmiddelavhengige 

•Kronikere

•Andre? 
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EVEN, 76 år

Kommune/EPJ

VFA – VideoForAlle

Brukervennlig Nyskapende

Designet i samarbeid med Halogen og Hareide Design. Elektronikk er utviklet av Electrocompaniet

Finansiell støtte av Innovasjon Norge. Godkjent i Skattefunn-ordningen
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CES 2015 INNOVATION AWARDS HONOREE
Home Audio/Video Components & Accessories

• The CES Innovation Awards is an 
annual competition honoring 
outstanding design and 
engineering in consumer 
technology products

• Consumer Electronics Association 
(CEA), the technology trade 
association representing the $211 
billion U.S. consumer electronics 
industry

Interaktiv fjernkontroll med kognitiv støtte
Fjernkontroll med menysystem er patentsøkt i mars 2014
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Fjernkontrollen legges oppå ”Blackbox” for 
å lade opp batteriene ved behov

• pulsoksimeter, 
blodtrykksmåler, stetoskop, 
spirometer, EKG, vekt, 
termometer

• Sensordata kan vises på skjerm
• Sensordata kan sendes til EPJ
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Marit Hagland, 
leder for forretningsområdet velferd 

marit.hagland@lyse.no

Når hele livet skal leves


