
Heilhetlig samhandling og logistikk løysing 
med integrert pasientvarsling



Kvifor anskaffa Kinn kommune dette systemet ?

• Fleire eldre færre hender.

• Kva kan vi gjere noko med ?

• Vi må ta vekk «tids-tjuvane»

• Vi må auke tryggleik rundt 
samhandling

• Nytt lovverk tydleggjere krav til 
tverrfagleg samhandling

• Sanntidsinformasjon i tavle og 
mobilapplikasjon til dei aktørane i tenesta
som har tenestleg behov for informasjon.

• Vekk med mest mogelege
telefonar,muntlege beskjedar, gule lappar, 
internmeldingar, excelark, sjekklister m.v.





Historikk - DNV Imatis
• Norsk Programvarehus med 100% 

fokus på Helsesektoren, stiftet 2007.

• Startet innen olje og gass sektoren, 
1991 – IoT ligger i våre gener

• Vant St. Olavs Hospital in 2003 og er 
«limet» i «alle» nye sykehus i Norge, 
blant anna Helse Førde.

• Mange og store Innovasjonsprosjekter 
i Helse & omsorgssektoren i Norge

• Etablert kontor i Oslo, Porsgrunn, 
Sydney, Boston, Ho Chi Minh City og i 
København

• Kjøpt opp av DNV i 2022



Eksempel på applikasjonsmala - som vert tilpassa for bruk 

på ulike teneste inkl. mobil oversikt. 

Pasientvarsling er ein del av det same systemet for 

institusjon og HDO 

• Tenestekontor

• Koordinerande eining

• Heimebaserte teneste

• Døgnbaserte teneste med pasientvarsel

• Miljøtenesta

• Praktisk team (reinhald)

• Bustadkontor

• Sentralkjøkken

• Dagsenter

• Asylmottak

• Ergo-/fysioterapi



Helhetlig Velferdsteknologiskplattform-med samhandling, pasientvarsling og 
lokasjon

Installasjon av nettverksuttak, strømuttak, sensorer og evt ledninger i veggen

Settes opp de enhetene som er synlige i bygget IDT og WLR

Integrasjon med brannvarslingssystemet



• Rask, brukervennlig og enkle løsning på alle enheter

• Støtte under rapport, tavlemøter og tverrfagligmøter

• Rask oversikt over viktig fokus og risiko-områder

• Effektiv og enkle plassadministrasjon

• Styringsverktøy ved nøkkeltall

• Fleksibelt og konfigurerbart

• Oversikt over avdelingsoppgaver

• Informasjon i sanntid

Et godt verktøy for den enkelte medarbeider



Styre- og ledelsesverktøy

• Sanntidsoversikt med nøkkeltall

• Integrert i applikasjonen eller som egen applikasjon

• Sanntidsnøkkeltall bidrar til styring og effektiv planlegging

• Benyttes til forbedringsarbeid og planlegging

• Regeloppsett bidrar til å identifisere ulike risikoområder

• Bidra til økt pasientsikkerhet. 

• Velferdstekonologisplattform

• Integrasjoner





Pasientsikkerhets filter med mobilstøtte



Pasientvarsling integrert inn i samhandlings applikasjonene



Fire app-er («nøkkeltalls-maler») for sanntidsoversikt  
for ledere i helse og omsorg og tre ferdige rapporter

Oversikt tildelingskontor

Belegg og gjennomsnittlig pleietyngde

Tre ferdige rapporter utviklet  etter spesifikasjon


