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NetNordic E-helse og Velferdsteknologi



NetNordic Omsorg - eHelse Plattform 

Digitalisering og innovasjon i helse og 
velferdstjenesten
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Hovedområder for produkter og tjenester i NetNordic Omsorg

• Egenproduserte tjenester
– Applikasjon for responssenteroperatører
– Applikasjon for teknisk driftspersonell 
–Mobilapp for de ansatte for hjemmetjeneste og sykehjem
– Vaktroms/ korridordisplay for hjemmetjeneste og sykehjem
– Enkelt kameratilsyn for hjemmeboende og sykehjem
– Planlagt kameratilsyn for hjemmeboende og sykehjem
– Assistanse/ Nødalarm for ansatte



Hvordan løsningen framstår for de ansatte

• Det er tre applikasjoner i løsningen som de ansatte forholder seg 
til.
– NNO Mobil App – den ansattes personlige arbeidsverktøy

– NNO Vaktromsdisplay – skjermer på personalrom med sanntids 
alarmoversikt i NetNordic Omsorg – NNO

– NNO Administrasjonsgrensesnitt 



Enkelt kameratilsyn med styring fra 
NetNordic Omsorg.
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Enkelt Kameratilsyn har to funksjonsvarianter. 

Den ansatte kan gjøre visuelt tilsyn ved utløst alarm eller ved 

planlagt visuelt tilsyn (natt tilsyn). 

Enkelt Kameratilsyn løsningen benytter et vidvinklet 

nettverkskamera tilpasset natt tilsyn og plasseres i 

beboerrommet på sykehjemmet eller hjemme hos beboeren.

Kameraet festes til vegg eller i tak med to skruer og kan enkelt 

flyttes til et annet rom av kommunens egne ansatte. 

Kameraet legges inn av kunden selv i løsningen på lik linje med 

annet sensorutstyr. 



Hovedområder for produkter og tjenester i NetNordic Omsorg

• Kontinuerlig videoovervåkning av sengeliggende personer 
(tung epilepsi)
– Videoserver, kamera, storskjerm for ansatte, 

nettbrettsgrensesnitt

• Toveis video sosialiseringstjeneste
– brukere som sliter med ensomhet 
– Web basert videotjeneste, nettbrett med toveis videosamtale hos bruker 

som åpnes via mobilapp hos ansatte eller pårørende



Assistanse/Nødalarm for hjemmetjenesten, fra 
mobilapp på Samsung XCover 4 og XCover 5

• Utløses fra «XCover knapp» på venstre siden av mobiltelefonen

• XCover knapp må knyttes til NNO appen

• 3 raske trykk xCover knapp -> Assistanse alarm
• Det kan ikke være mer enn 1,5 sekund mellom hvert trykk

• Alarm sendes fra mobiltelefon når det tredje trykket slippes ut

• 1 langt trykk (minst 2 sekunder) xCover knapp -> Nødalarm
• Alarm sendes fra mobiltelefon når knapp slippes ut



Hovedområder for produkter og tjenester i NetNordic Omsorg

• Elektronisk dørlåsstyring sykehjem
– Hindrer at demente Lars ikke går feil og legger seg i senga til Klara

– Klara åpner sin egen dør som vanlig

– De ansatte kan åpne alle dører

• Elektronisk dørlåsstyring hjemmeboende
– Avvikler de gamle nøkkelboksene

– Dokumenterer i EPJ når kommunen har vært på besøk



Hovedområder for produkter og tjenester i NetNordic Omsorg

• Integrasjoner med 3. parts samarbeidspartnere
– Careline, TMA 5, Doro, Gx8, Neat Novo +++ trygghetstelefoner
– Tunstall velferdssensorer for hjemmeboende og sykehjem
– Tunstall avansert kameratilsyn med fallalarm
– Safemate GPS baserte mobile trygghetsalarmer
–Dignio pilledispensere og hjemmemåleutstyr
– Roommate avansert kameratilsyn med fallalarm
– Evondos pilledispensere



Funksjoner i NetNordic Omsorg 

• Teknologien hjelper oss med viktig varsling i ulike 
situasjoner
– Måle endring i adferd hos beboer
• Uåpnet kjøleskapsdør

• Utløst komfyrvakt

– Føre var funksjonalitet
• Beboeren åpner ytterdøra, men går ikke ut

• Beboeren står opp av senga på natta, men legger seg ikke igjen



Funksjoner i NetNordic Omsorg 

• Teknologien hjelper oss med effektivisering av rutiner
– Kobling med Elektronisk Pasient Journal – EPJ

• Beboeren tildeles automatisk rom ved innmelding i EPJ

• Hjelpemidler som trådløs alarmsender, dørsensor, sengesensor etc. kan tas i bruk umiddelbart

• Den ansatte får direkte informasjon på viktige opplysninger om beboeren når en alarm utløses

• Den ansatte melder tiltak tilbake til EPJ direkte fra NetNordic Omsorg Mobil APP.

• Vedlikehold av beboeren kun en plass – i EPJ

– Kobling med kommunens Active Directory – AD løsning
• Samme brukernavn og passord 

• Vedlikehold av ansatte kun en plass – i AD



Funksjoner i NetNordic Omsorg 

• Teknologien avlaster de ansatte
– Ulike typer sensorer ‘’passer på’’ beboeren
• Bevegelsessensor under seng på natt varsler om en ustø beboer er på veg opp av 

senga

• Sengesensor med tidsforsinkelse varsler om en beboer ikke kommer tilbake til senga 
etter et nattlig toalettbesøk

• Dør/ vindussensoren varsler når en beboer er på farta på natten 



Funksjoner i NetNordic Omsorg 

• Teknologien beskytter de ansatte
– Overfallsalarm med posisjonering

– Assistansealarm med posisjonering



Varslingsenhet – TX75

• Alarmsender med innebygd 

posisjonsmottaker

• Leveres med ulike bæreanordninger

• Kan leveres i ulike farger

• Kan leveres med forskjellige funksjoner

• Vanntett (IP67)

• Batteri med lang levetid (78.000 

sendinger), som enkelt kan byttes



Sensorer

Dørsensor Universalsensor Bevegelsessensor Trekksnor

• Varsler ved bevegelse i et 

definert område

• På/av bryter – så av sensor 

bestemt tidsrom

• Bruksområde: nedenfor 

sengen, inn i rom etc. 

• Bindeledd mellom eksterne 

alarmsendere f.eks. 

sengematte

• Fungerer også som døralarm

• Mulighet for tidsstyring av 

sensorer

• Trådløs trekksnor med 

avstilling, kvitteringslys og 

trekk-avlastning 

• Bruksområde: på bad, ved 

seng, fellesområder

• Dørsensor med 

magnetkontakt

• Med av/på bryter med 8 

sekunders forsinkelse

• Bruksområde: Dør, vindu, 

kjøleskap. 



Fallsensor

• Liten og lett fallsensor kombinert med 

alarmknapp

• Kan brukes som armbånd eller rundt halsen

• Vanntett (IP67) og støtsikker (K7)

• Høydemåler og akselerometer

• Tydelig tilbakemelding ved riktig alarmering



Sensorer

Alarmmatte Seng-/Stolmatte Inkontinenssensor Epilepsisensor

• Automatisk varsling når 

matten forlates

• Bruksområder: ut av 

stol/seng, ikke har lagt 

seg/stått opp eller forlatt 

sengen og ikke kommet 

tilbake

• Varsler ved bevegelse som 

oppfattes som et anfall iht. en 

forhåndsinnstilt varighet

• Tonisk-kloniske anfall

• Bruksområde: i seng

• Alarm ved at man står på 

matten. 

• Ser ut som en dørmatte og 

har sklisikring. 

• Bruksområder: nedenfor seng, 

ved dør.  

• Sensor for brukere med 

vannlating eller inkontinens.

• Bomull eller absorberende (til 

mild inkontinens)

• Bruksområde: i seng. 



Sensorer

Oversvømmelsessensor CO-detektor Røykvarsler Temperatursensor

• Optisk trådløs røykvarsler som 

oppdage røykpartikler og gir 

et tidlig varsel ved brann

• Kan seriekobles

• Bruksområde: rom hjemme og 

på institusjon.

• Varsling ved oppbygning av 

karbonmonoksidgass

• Bruksområde: til alle med gass 

og faste brennstoffapparater

• Varsler om temperatur er 

under/over terskelverdier.

• Sikre behagelig temperatur 

hjemme

• Bruksområde: risiko for 

lav/høy temperatur.  

• Tidlig varsel ved potensiell 

oversvømmelse – varsel ved 

kontakt med vann.

• Bruksområde: bade gulv eller 

andre våtrom.  



Sensorer

Komfyrvakt Ledelys Strømbryter Toveis tale

• Strømbryter for å skape ny 

funksjonalitet. 

• Kun til hjemmeboende

• Bruksområde: f.eks. lysstyring

var ut av seng. 

• Tennes automatisk og skaper 

en lyssti når sengen forlates 

om natten

• Bruksområde: ut av seng, bad 

om natten. 

• Toveis tale med meget god 

lyd. 

• Bruksområde: toveis tale 

enhet på sykehjem/ 

omsorgsboliger. 

• Kutter strømmen ved for høy 

varme på komfyr. 

• Bruksområde: hjemmeboende 

brukere med risiko for å 

glemme å slukke komfyren.  



Hjelpemidler

Kinnkontakt Lett-trykk Stemmesensor Sug/blås

• Alarm ved registrering av lyd

• Justerbar følsomhet/lengde

• Til brukere som ikke kan 

aktivere alarmer med trykk-

eller pustefunksjoner.

• Tilbehør som gjør det lettere å 

trykke på alarmsender

• Meget sensitiv evt. stor flate

• Feste til vegg

• Til brukere med 

funksjonsnedsettelse.

• Sender alarm Sug/blås/pust

• Til brukere med 

funksjonsnedsettelse.

• Sender alarm ved et ultra-lett 

trykk med f.eks. kinn

• Kan  monteres med svanehals

• Til brukere med 

funksjonsnedsettelse.



Standard trygghetspakke for hjemmeboende



Safemate - GPS klokke

• GPS funksjon som viser hvor brukeren befinner seg. 

• Geofencing med angivelse av flere sikre soner samt 

tidsstyring av disse. Om brukeren kommer utenfor en sone 

vil en alarm sendes

• Alarmknapp for å komme i kontakt med alarmmottaker. 

Brukeren kan både sende en alarm samt komme i direkte 

kontakt med respondent.



Dignio hjemmeoppfølging

• Dignio Prevent administrasjonsløsning

integrert med NetNordic Omsorg

• Karie multidose medisindispenser

• Pilly enkeltdose medisindispenser

• Utstyr for hjemmemålinger



THE BEST COMPANION


