
Abelias kartlegging av selskaper 
som kan levere ”innovasjon og 

omsorg” 



Kartleggingen 

•  Questback til alle Abelias medlemmer (ledernivå) 
•  Leverer eller kan potensielt levere produkter, 

tjenester, løsninger etc til omsorgssektoren 
•  242 respondenter, ca 108 har svart ja 
•  I tillegg føyd til: 

 14 selskaper fra SINTEFs oversikt over aktuelle SFI-partnere 
   45 selskaper fra nettverket til Trådløs pasient 

•  Sett gjennom ca 450-500 selskaper og 
institusjoner  

•  Tatt med 169 sluttanvendelser (noe færre 
selskaper) 



 Kartleggingen 

•  Generelt ikke overprøvd selskapenes egne 
vurderinger av egnethet 
 Vurderingskriterier: Sluttanvendelsen og utvalgets 

mandat 
•  Ikke tatt med: 

 100 % finansiert over statsbudsjettet 
 sykehus og andre statlige aktører 

•  IKT-selskaper 
  ikke tatt med ”embedded”-teknologier  

•  Life Science 
 ikke tatt med legemiddelselskaper 
 ikke tatt med spesialisert sykehusutstyr 



•  Tilgjengelige 
teknologiske 
løsninger og 
løsninger under 
utvikling (SINTEF 
Helse, Holbø 
2009) 
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•  Samfunnsøkonomisk 
gevinster ved: 
 Smarthusteknologi er 

14,45 mnok per år for 
gjennomsnittskommun
en og 6,2 mrd kroner 
per år for samfunnet 

 Videovervåking er 4,9 
mok for gjennomsnitts-
kommunen og 2,1 mrd 
kroner for samfunnet 



•  Eksempel: Hospital IT 
 sensorer (kjøleskap, 

soverom, badet, osv.) 
 videoovervåking og 

alarm 
 samhandling 
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•  Eksempel: Molift 
 Løft og forflytning av 

pasienter og brukere 
på sykehus, 
institusjoner og i 
hjemmet  
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•  Eksempel: Aurora 
verksted 
 Tilrettelegger arbeidsplasser 

innenfor  kunst, design og 
håndverk for arbeidstakere 
med psykiske 
lidelser, psykisk 
utviklingshemming og fysisk 
funksjonshemming. 



Hva sier dette? 

•  Er det representativt? 

•  Mer enn IKT og teknologi! 

•  Selskaper som kan bidra innenfor alle 
områdene pekt ut i mandatet for utvalget om 
”innovasjon og omsorg” 
 Ny teknologi 
 Nye bo- og organisasjonsformer 
 Brukerinnflytelse, egenmestring, aktiv deltagelse 
 Forskningsbehov 


