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Telenor Norge i helsesektoren
- Et solid utgangspunkt for å utvikle nye digitale posisjoner

Smart Kommune Kommunal omsorg Sykehus E-helse

Digitalisering i 

norske kommuner

• Totalt 305 kunder

• Yter digitaliserings-

rådgivning til 80 

kommuner

Digital 

Velferdsteknologi

• Totalleverandør av 

velferdsteknologi

• Leveranser til 150 

kommuner

Kommunikasjons-

tjenester 

• Eneleverandør til 

Spesialisthelse-

tjenesten

Dedikert e-helse 

satsning

• Brukerdrevet 

Innovasjon

• Partnerskap

• Markedsutvikling



Helse IoT
- Vi bygger økosystem for avstandsoppfølging av pasienter

Muliggjør helhetlig tjenester 

som inkluderer: 

• Velferdsteknologisk utstyr

• Integrasjon med fagsystemer og 

helsefaglig responssenter

• Applikasjoner for helsepersonell 

• Applikasjoner for brukere og 

pårørende

• Kopling mot AI over tid

Shepherd



Brukerdrevet innovasjon



Identifisere problem – løse behov



Vi innoverer sammen!





Slik fungerer Tryggi





Helsefaglig responssenter

Pårørende 

Forenkler daglig samspill

Hjemmetjenesten

Elderly at homeTjenestemottager



Sitater fra Tryggi brukere

«Å se status på utstyret gjør at vi føler trygghet for at alarmen virker – uten at vi 

trenger å trykke på alarmknappen for å teste. Vi vil jo ikke forstyrre 

Responssenteret unødig!»

Bruker og pårørende i Bodø

«Jeg vil absolutt anbefale Tryggi til andre – gir en ekstra trygghet i hverdagen»

Pårørende (mann 54 år)

«En gang jeg var på vei inn i flyet fikk jeg varsel om alarm i Tryggi om at han far 

hadde falt og at hjelp var på vei. Jeg følte meg da trygg på at han ble tatt vare på, 

og at jeg ikke trengte å ringe» 

Pårørende (kvinne 49 år) 



Videreutvikling av Tryggi
- Arbeidshypoteser på ny funksjonalitet

a) Følge opp medisinbruk 
 Medisinpåminner i app slik at pårørende kan bidra i oppfølgingen

b) Oversikt over hjemmebesøk
 Integrere e-lås logg i pårørende-app

c) Pårørende informeres om viktige hendelser, 

bidra i oppfølging ved behov
 Integrere alarmer fra flere trygghets-sensorer (eks. dør/fall/seng)

d) «Hvem kommer når»? 
 Informasjon (fra bemanningslister) til pårørende og tjenestemottager

e) Unngå bomturer og styrke daglig samspill
 To-veis dialog mellom pårørende og hjemmetjenesten/responssenter



Takk!


