
Det fulldigitale sykehjem –

en arbeidstittel og en ambisjon?



Starten



Gamle Ekdal
test/demoleilighet for velferdsteknologi

Åpnet 12.09.2012 av helse og 
omsorgsministeren

▪ Gamle Ekdal som premissleverandør 
og arena i valg av leverandør til syke 
og varslingsanlegg til Lyngbakken bo 
og behandlingsenter

▪ Gamle Ekdal som 

systematisk utprøvingsarena

▪ Gamle Ekdal som systematisk 

utviklingsarena  

▪ Gamle Ekdal som 

kunnskapsbyggingsarena



Lyngbakken bo og behandlingsenter
ferdig 2014

▪ Sintefprosjekt

▪ Pilot leverandørutviklingsprogrammet

▪ Utvikling av funksjonsrettet 

kravspesifikasjon

▪ Anskaffelse av sykesignalanlegg til 

Lyngbakken

▪ Ansatte, brukere og pårørende med i 

arbeidet 

▪ Sølvprisen innovasjon fra Kommunal og 

moderniseringsdepartementet 

▪ Sølvprisen fra Digitaliseringsdirektoratet

▪ Brobyggerprisen fra NHO

▪ Testet anlegget i full drift

▪ 2 opplæringsrunder 

▪ Ny organisasjonslæring - feil er nødvendig 

og bra – men si ifra 

▪ Faste møter med leverandør over lang tid 

▪ Ny funksjon der fagsykepleier ble 

systemansvarlig….



Ansatte spør og tester….



Tjenestedesign



Fase 2

Lære av andre

▪ Helsehus Drammen

▪ Erfaringsutveksling med Bærum 

▪ Studiebesøk til Bergen og 

Helseinnovasjonssenteret   

▪ Læring fra Datatilsynet  

▪ Læring i velferdsteknologiprosjekt 

Vestfold og Telemark 

▪ Læring i utviklings og 

innovasjonsprosjekter

▪ Anskaffelse av 

institusjonsteknologi fase 2

▪ Sammen med flere kommuner

▪ Prosessene fra Lyngbakken 

videreutvikles og foredles 



Visjon – nye sykehjem

▪ Moderne bygg med høy grad av fleksibilitet 

▪ Absorbere de endringer som kommer 

▪ Logistikk og teknologiløsninger som er personell gjerrig

▪ Åpent og skjermet samtidig 

▪ Bygge teknologi og grunnstrukturer som gir muligheter til å ta i 

bruk fremtidens teknologi

▪ Fysiske omgivelser må ses i sammenheng med organiseringen 

av tjenestene og bruk av nye teknologiske løsninger i en helhet 



Kverndalen bo og dagsenter

det urbane og fulldigitale sykehjem

▪ ferdig 2024 

▪ 119 rom 

▪ dagavdeling

▪ næringsavdeling

▪ kulturtilbud

▪ grønne byrom 

▪ aldersvennlig samfunn

Forfatter



Rammer og muligheter 

▪ Tilpasse teknologien til den enkelte beboer:
▪ Sensorteknologi

▪ Digitale tilsyn

▪ Smartpaneler

▪ Digitale dørskilt

▪ Mulighet for låsing/ åpning av dør til beboerrom

▪ Lokaliseringsteknologi

▪ Informasjon til beboere 

▪ Kommunikasjon med beboere og deres pårørende

▪ Oppstartsworkshop med 60 deltakere i 2017

▪ Avholdt 7 store workshop 



Arbeidsprosesser for ansatte (hvor digitalisering inngår)

▪ Dokumentasjon (mobile enheter og flatskjerm på beboerrom)

▪ Bruk av mobile løsninger som verktøy for medarbeidere – endel av uniformen

▪ Ressursstyring/ressursoversikt (samhandlingstavle på vaktrom)

▪ Digital oversikt og ressursstyring på tekniske hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyr 

▪ Intern kommunikasjon mellom personell 

▪ Digital aktivitet- og sosial kontakt/stimuleringsløsninger 

▪ Digital medikamenthåndtering (lukket medikamentsløyfe)

▪ LIMS (Lab.infosystem)

▪ Medisinsk oppfølging og monitorering ved e-helseløsninger

▪ Digital bestilling og lagerstyring

▪ Kommunikasjon med eksterne samarbeidspartnere (f.eks. videobasert konsultasjon med sykehuset)

▪ Renhold (robot-teknologi )

▪ Utviklet digitale løsninger for sengeløsninger  

▪ Digitale løsninger for søppel og skittentøy



Åpent - Sikker -Tilgjengelig

Midt i byen

Forfatter

Beboerrom er åpnet 

for beboer og 

ansatte

Uvedkommende 

identifiseres

Medisinrommet tilgang 

styring

Dersom noen går litt 

for langt og farlig –

passer vi på

Automatisert dørstyring og 

posisjonering både inne og i 

uteområdet muliggjør et 

hjem der alt oppleves åpent

Alle ansatte og beboere 

bærer sensorer som gir 

adgang til rom og soner



ELM - Elektronisk 

medikamenthåndtering Sentral 

forskrivnings

modul



Helseteknologi og søvnkvalitet

Forfatter



Forfatter

Digital 
Aktivisering

Aktivtets
tavler

Virtuelle 
turer

Tilpasset for 
demente

Digitale 
besøks

rom



HOTELL TV

– e INFO til brukere og pårørende

Forfatter



Digitale samhandlingstavler



Oppstart av ny tjeneste

CosDoc

Sykehjemmet får umiddelbart oversikt over nye 

brukere, og kan planlegge arbeidslister og 

tjenesteinnretning

Tjenesten innvilges, og 
saksbehandler starter 
tjenesten i CosDoc

Bruker vises som Ny på tavlen 
på sykehjemmet.

Tjenestekontoret vurderer 
søknad om sykehjemsplass.

TjK har en oversikt over ledige 
rom på sin tavle. 



HVORDAN REALISERE GEVINSTPOTENSIALET?

• Endre arbeidsprosesser

• Måle effekt etter 6 mnd. og 1 år 

• Utforske muligheter ift. fall og forebygging av fall

Redusert 

lønnsutgift
Ca 80% færre 

tilsyn på rom. Tid 

kan benyttes på de 

som trenger det.

Økt søvnkvalitet

Økt trygghet

Bedre oppfølging av de 

som trenger det mest

Bedre arbeidssituasjon

Økt omdømme

Overgang til digitalt tilsyn på natt:

Kan vi redusere fra 8 til 5/7 nattevakter i nytt sykehjem? 



Eve - robotteknologi

Forfatter

Vi må utfordre oss selv

Prosjekt sammen med 

Sunnaas sykehus, Halodi 

robotics, Institutt for energi 

teknologi

Hvilke oppgaver kan Eve 

avlaste helsepersonell 

med?

Hente, bære, tørke opp på 

gulvet ….



Cosdoc

Digitalisering - Samhandling - Integrasjon

Cosdoc+

NetNordic

Alarmsentralen

Elektronisk

medisin

kabinett

Sykesignal IKOS LIMS

IT-infrastruktur, Servere, Nettverk, IT-sikkerhet, Telefoni, MDM,  IAM, Mail, Kalender

VKP -

Alarmsentralen

RoomMat

e
Vilmer

Touch&Play
Porttelefon

Safemate Somnyfy

TQM

HRM

Visma

GAT

Sensio

Pocket

NetNordic

Varsling Nursync

Pharmacy
Port

telefon

Doro

MedisinJourn

al

sakLister

……

SPIDER

Kjernejournal

P360



Forfatter



Smarthusteknologi tatt i bruk

▪ Ankomstinfo

▪ Digitale dørskilt

▪ Oversikt – personer i bygget

▪ Låsing/åpning av dører (f.eks. åpning av dører ved gjenkjennelse)

▪ Overvåking av bygg (f.eks. kamera inngangsdører, garasjeanlegg)

▪ Styring VVS

▪ Lagerstyringsystemer

▪ Digital avfalls- og skittentøyshåndtering

▪ Solavskjerming, lysregulering og lydanlegg i bygget

▪ Smartskjermer/storskjermer i fellesanlegg og møterom

▪ 4/5 G forsterkning i  - ingen svarte hull uten offentlig nettverksdekning



Så hva blir morgendagens løsninger?

Følge trender og utvikling av 

morgendagens løsninger:

• Hvilke digitale løsninger 

forventer vi?

• Kan vi utvikle en digital 

grunnpakke 

• Hva kreves av  

løsningsarkitektur og 

infrastruktur?

• Hva er anbefalt prosess for å 

sikre tjenesteinnovasjon?

Målbildet - digitalisering sykehjem  

Utviklings-

vindu etter 

2022?

https://youtu.be/qSY7VGeIKZk

https://youtu.be/qSY7VGeIKZk


Les mer på våre nye nettsider: http://www.skien.kommune.no/nyttsykehjem/

Ny artikkel fra Skien kommune: Tidsskriftet Aldring og helse


