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Sammendrag 
 

Teknologi i helse og omsorg prosjektet (THOM) ved Høgskolen i Bergen (HiB) har forent miljø innen 

helse og teknologi for å jobbe sammen om morgendagens omsorg.  

Høgskolen i Bergen har i samarbeid med Husbanken bygget omsorgsteknologilaboratoriet ved 

høgskolen og tilbudt studenter, helsepersonell, beslutningstakere, brukerorganisasjoner, politikere 

etc et innblikk i bruk av teknologi i omsorgstjenesten.  Omsorgsteknologilaboratoriet ble åpnet 

september 2011 og den har vært et avgjørende pedagogisk virkemiddel i HiB sin 15- studiepoengs 

videreutdanning i omsorgsteknologi for helsepersonell som startet samtidig med at tilbudet åpnet. 

Utformet som et hjemmemiljø med en kombinasjon av halvvegger på 1,2 meter og høyere vegger ble 

det mulig å ha større grupper som kunne se interaksjonen mellom mennesker og teknologi i laben.  

Muligheter og utfordringer med omsorgsteknologi har blitt illustrert, utprøvd og diskutert.  

Støtte fra Husbanken har gjort det mulig  å kunne ta imot eksterne grupper på omvisning på 

omsorgsteknologilaboratoriet. Studenter, elever og lærere fra andre høgskoler og videregående 

skoler har fått viktig kunnskaps økning etter besøk hos oss. Videre har fagfolk i helse- og 

omsorgstjenesten, brukergrupper, firma, politikere, beslutningstakere mfl fått mulighet til omvisning 

i laboratoriet.  
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Teknologi i helse og omsorg prosjektet (THOM) 
 

THOM prosjektet ble etablert av HiB i kjølevannet av dialog og faglig samarbeid mellom personer i 

helse-  og ingeniør miljøet ved HiB siden 2006.  Fagmiljøet ved høgskolen var tidlig ute med å se 

mulighetene og utfordringene innen teknologi i helse og omsorg. De to miljøene har samarbeidet om 

å forstå behovene, kartlegge tekniske muligheter og utvikle forståelse for innføring av teknologi i en 

kompleks pleie- og omsorgstjeneste.  

Prosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av rektor, dekan fra Avdeling for helse- og sosialfag, 

dekan fra Avdeling for ingeniørfag- og økonomifag, studentrepresentanter, representanter fra 

Husbanken, Bergen kommune og Helse Bergen.  Prosjektleder for THOM er sekretær for 

styringsgruppen og jobber tett med en tverrfaglig prosjektgruppe internt på høgskolen. Husbanken 

har bidratt med støtte til opprettelse av stilling som prosjektleder for å utvikle 

omsorgsteknologilaboratoriet og for å øke kapasiteten til å ta imot besøk fra kommunen og andre.   

I tilknytning til THOM-prosjektet er en videreutdanning i omsorgsteknologi for helsepersonell (15 

stp), omsorgsteknologilaboratoriet, forskningsprosjekter og den årlige 

omsorgsteknologikonferansen. 

I de kommende årene vil helse- og omsorgstjenesten møte store utfordringer. Det kommer nye yngre 

brukergrupper og antall eldre øker. Samtidig reduseres antall personer i yrkesaktiv alder. Dette stiller 

krav til nye måter å organisere tjenestene på. Økt bruk av teknologi som støtte i omsorgstjenestene 

åpner for helt nye muligheter i utforming av tjenestetilbudet. 

Gjennom tverrfaglig samarbeid mellom Avdeling for ingeniør- og økonomifag og Avdeling for helse- 

og sosialfag, kombinerer Høgskolen i Bergen den beste kompetansen og skaper innovative tiltak for 

fremtidens helse- og omsorgstjeneste.  

Omsorgsteknologilaboratoriet ved HiB 
 

Omsorgsteknologilaboratoriet ved HiB ble etablert i et samarbeid med Husbanken.  Husbanken har 

videre vært med på finansieringen av flere prosjektet rundt oppbygging og utvikling av 

omsorgsteknologilaboratoriet.  Seniorrådgiver og arkitekt Oddvar Rørtveit hos Husbanken bidro med 

plantegninger av lokalet i dialog med fagmiljøet innen omsorgsteknologi på HiB. 

Omsorgsteknologilaboratoriet ble etablert i Nygårdsgaten 114 og samlokalisert med Avdeling for 

ingeniør- og økonomifag. Lokalet på ca 50 kvm ble innredet som en leilighet med entre, soverom, 

bad og åpen stue/kjøkken løsning (se plantegning under).  Lokalet har en takhøyde på omlag fem 

meter. Innerveggene går opp til ca 120 cm og 210 cm for at grupper lettere kan se inn i de ulike 

rommene. Halvvegger sammen med høy himling gir en svært god oversikt og muligheten til å ha 

større grupper på omvisning.  

Manglende avløp i lokalet er løst ved å resirkulere vann i lukkede beholdere med pumper som har 

forsynt kranene i kjøkken og bad med kaldt vann.  Vannet har deretter rent tilbake til beholderen. 

Toalettet har ikke vært i bruk og har stått tørt. Omsorgsteknologilaboratoriet i Nygårdsgaten var i 
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bruk frem til slutten av september 2014 da høgskolen flyttet sin aktivitet til et nytt og større 

omsorgsteknologilaboratorium i Møllendalsveien 6/8.  

 

 

Plantegning av omsorgsteknologilaboratoriet i Nygårdsgaten  (Husbanken Region Vest – Oddvar Rørtveit.) 

 

Omsorgsteknologi på laboratoriet 
 

Omsorgsteknologilaboratoriet er utstyrt med teknologi som kan illustrere ulike funksjoner og 

konsepter for en omsorgstjeneste som tar i bruk teknologi integrert i sin tjeneste.  Omsorgsteknologi 

skal bidra til økt trygghet og sikkerhet og styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen. 

Bevegelsessensorer, trykksensorer og fallalarmer satt opp et programmert system er eksempler på 

slik teknologi.  

Leverandører fra både inn- og utland har lånt ut sine produkter til omsorgsteknologilaboratoriet. For 

HiB har det vært viktig å ha ulike teknologisystemer for å illustrere og prøve ut funksjoner, samt 

vurdere styrker og begrensninger til de ulike løsningene. Teknologien skal tilpasses brukeren, og det 

er viktig å belyse at menneskers behov er ulike og at teknologien brukes på den mest 

hensiktsmessige måten.  
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En lang rekke leverandører har lånt ut teknologi, for kortere eller lenger tidsrom. Eksempler på firma 

er; Tunstall, Memas, Vakt og Alarm, Abilia, Videra, Forgetmenot, Sensio/Eaton, MyMedic.  I 

oppbygging av nytt omsorgsteknologilaboratorium har også følgende leverandører kommet til; 

Funksjonsutstyr, Bardum, Smartly, Safemate, Medemagruppen, Varodd, Geberit, Nordan, BKK og 

BANO.  

På omsorgsteknologilaboratoriet blir det lagt opp til at leverandører får mulighet til å vise sin 

teknologi samtidig som de stiller det til disposisjon for utprøving for vårt fagmiljø og studenter 

uansett disiplin. Fagmiljøet ved Høgskolen er til enhver tid nøye med å vurdere den pedagogiske 

nytten ulik teknologi har og stå fritt til å diskutere fordeler og ulemper ved ulike løsninger. 

 

Omsorgsteknologilaboratoriets bruk 
 

Omsorgsteknologilaboratoriet ved HiB har siden starten i 2011 vært et avgjørende pedagogisk 

virkemiddel i utdanningen av studenter innen omsorgsteknologi. For videreutdanning i 

omsorgsteknologi for helsepersonell (15 sp) er den praktiske undervisningen i laboratoriet helt 

essensiell for at studentene skal oppnå det forventede læringsutbyttet. Laboratoriet brukes også av 

bachelorstudenter og andre videreutdanningsstudenter spesielt tilknyttet Avdeling for helse- og 

sosialfag.  Videre ser vi at også studenter innen ingeniørfagene har besøkt laboratoriet i forbindelse 

med studentoppgaver.  

 

I kommunene og helsevesenet for øvrig er det en manglende kunnskap og kompetanse om 

omsorgsteknologi.  Besøk på omsorgsteknologilaboratoriet har for en del vært en nyttig introduksjon 

til å utvide kunnskapen slik at de får et bedre grunnlag til få en viss kjennskap til ulike teknologi og 

funksjoner som kan være nyttig. Fra kommuner, helseforetak og andre miljø i hele landet har vi hatt 

både fagfolk fra helse- og omsorgstjenesten og beslutningstakere på omvisning i laboratoriet. Videre 

har planleggere og arkitekter av omsorgsboliger og sykehjem gjort seg erfaringer på 

omsorgsteknologilaboratoriet, gjerne sammen med representanter for Husbanken Region Vest.   
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Lindås kommune sin ordfører Astrid Aarhus Byrknes (i midten) prosjektleder for omsorgsteknologi Sturle J. Monstad (til 
venstre), professor Knut Øvsthus og stipendiat Mari S. Berge. (Faksimile fra Dagens Næringsliv, 3 desember 2012) 

 

Private utbyggere har også fått innblikk i mulighetene for å inkludere morgendagens teknologi i sine 

prosjekter. Firma som jobber med produkter og ideer til ny teknologi i helse og omsorg har besøkt 

laben for å se hva som finnes og diskutere ideer med fagmiljøet ved HiB.  Videre har representanter 

for brukerorganisasjoner vært på besøk for å holde seg oppdatert på muligheter og utfordringer 

innen feltet.  

 

 

THOM – prosjektet har vært i samarbeid med det Husbank støttede ByBo-prosjektet på Bjerknes 

plass i Bergen 1. Boligprosjektet består av 108 leiligheter med en teknologipakke for klima, lysstyring, 

sikkerhet og med muligheter for å knytte omsorgsteknologi opp til denne installasjonen. Teknologien 

som ble brukt i dette prosjektet ble i en periode montert opp i omsorgsteknologilaboratoriet og 

fagfolk ved høgskolen har bidratt med råd og innspill i arbeidet.  

 

Både lokale og nasjonale politikere har besøkt omsorgsteknologilaboratoriet. Blant andre har 

kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete og helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-

Erichsen besøkt miljøet ved HiB for å lære mer om THOM-prosjektet. 

 

                                                           
1 http://www.husbanken.no/universell-utforming/velferdsteknologi/velferdsteknologi-bjerknes-

plass/ 

 

http://www.husbanken.no/universell-utforming/velferdsteknologi/velferdsteknologi-bjerknes-plass/
http://www.husbanken.no/universell-utforming/velferdsteknologi/velferdsteknologi-bjerknes-plass/
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Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete besøkte Høgskolen i Bergen i 2011 for å prøve omsorgsteknologi i 
praksis. (Skjermbilde fra video i forbindelse med besøket,)  

 

Internasjonale besøk 
 

Hovedfokuset for omsorgsteknologilaboratoriet har vært norsk besøkende, men en rekke 

utenlandske gjester ved høgskolen har ønsket omvisning. Høgskolen har et økende internasjonalt 

samarbeid og for omsorgsteknologi særlig med universitet i Polen og Skottland.  Videre har vi hatt 

besøkende fra Canada, Hong Kong, Litauen, England.  

 

Lab-ingeniør Thomas Aasebø forteller gjester fra Hong Kong om teknologi for mennesker med kognitiv svikt. 

THOM arrangerte i samarbeid med Internasjonalt kontor en Erasmus Staff Mobility Week i 2013. 

Deltakere fra utdanningsinstitusjoner i Spania, England, Polen, Belgia, Nederland og Finland delte 

sine prosjekter og undervisningsstrategier innen teknologi i helse og omsorg.  
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Erasmus Staff Mobility Week samlet deltakere fra syv land til erfaringsutveksling omkring teknologi i helse og omsorg 
(Foto: Maria Gabriela Fehr Johansen) 

Flytting av omsorgsteknologilaboratoriet 
 

21 november 2014 åpnet et videreutviklet omsorgsteknologilaboratorium på 215 kvm i HiB sine 

lokaler i Møllendalsveien 6/8 .  

Drift av omsorgsteknologilaboratorium har gitt en svært god referanseramme for utformingen av det 

nyt og videreutviklede omsorgsteknologilaboratoriet ved høgskolen. En del løs innredning og 

teknologi er videreført i det nye lokalet. 

Det nye omsorgsteknologilaboratoriet består av en boligdel, alarmsentral og en institusjonsavdeling 

med vaktrom.   
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Videoer 
 

Flere videoer om omsorgsteknologi er produsert. En del av videoene er blitt vist i plenum på 

omsorgsteknologikonferansen i 2013, i presentasjoner i regi av høgskolen sin satsning og de er 

tilgjengelig på prosjektets nettside.  

Videre har NAV Hjelpemiddelsentralen besøkt omsorgsteknologilaboratoriet og gjort videoopptak til 

sin desentraliserte internundervisningsserie om velferdsteknologi i 2014. 

 

Video om omsorgsteknologilaboratoriet ved HiB. Ulikes sensorer i seng kan indikere tilstedeværelse, fuktighet eller 
bevegelse som ved epilepsi.  (Video tilgjengelig på www.hib.no/omsorgsteknologi) 

Oppsummering 
 

Målsetning om å kunne tilby kommuner og andre interesserte omvisning på omsorgsteknologi-

laboratoriet har blitt nådd i prosjektperioden.  Særlig fra kommuner har fagfolk fra helse og 

administrasjon fått lære om omsorgsteknologi. Videre har Husbanken benyttet muligheten til å ta 

med planleggere og arkitekter med på omvisning i forbindelse med planlegging av nye bygg for pleie- 

og omsorgstjenesten. Det har vært en utvikling av omsorgsteknologilaboratoriet, spesielt i 

forbindelse med planlegging av nye lokaliteter. Løsninger som har vist seg hensiktsmessige i den 

første laben har blitt videreført og mulighet i større lokaler har gitt en enda bedre arena for læring.  
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Omtaler og videoer 
Nettsidene under www.hib.no/omsorgsforskning inneholder informasjon om virksomheten og 

videoer fra omsorgsteknologilaboratoriet, THOM-prosjektet og omsorgsteknologikonferansen.  

Hageberg, Elin Hovda (2011) «Opna nytt laboratorium for omsorgsteknologi» Høgskolen i Bergen sin 

nettside www.hib.no (Ikke tilgjengelig etter ny weboppdatering, men kan sendes på forespørsel.) 

Høgskolen i Bergen (2011) «Statsråd Navarsete besøker HiBs omsorgsteknologi-laboratorium». HiB 

sin Youtube kanal (Internett) Tilgjengelig fra http://www.youtube.com/watch?v=JM_T_PggQr8 (Sist 

aksessert 22102014) 

Husbanken (2011) «Høgskulen i Bergen med visningsleilegheit for omsorgsteknologi» (Internett) 

Tilgjengelig fra: http://www.husbanken.no/omsorgsboliger/visningsleilegheit-for-omsorgsteknologi-

ved-hib/  (Sist aksessert 22102014) 

Solem, LK (2012) «Plasserer sensorer hjemme hos eldre». Dagens Næringsliv, 03122012 

 

  

http://www.hib.no/omsorgsforskning
http://www.youtube.com/watch?v=JM_T_PggQr8
http://www.husbanken.no/omsorgsboliger/visningsleilegheit-for-omsorgsteknologi-ved-hib/
http://www.husbanken.no/omsorgsboliger/visningsleilegheit-for-omsorgsteknologi-ved-hib/
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Vedlegg - Omvisninger på omsorgsteknologilaboratoriet 
2011 

08092011 Åpning av omsorgsteknologilab 
27102011  3.års sykepleierstudenter,HiB 
04102011 Etatsjefer Bergen kommune 
25102011 Fylkeseldrerådet 
02112011 EVO-kontoret, HiB 
07112011 Videreutdanning sykepleie til eldre, HiB 
11112011 Kommunalminister Liv Signe Navarsete, omvisning og TV opptak 
16112011 (privat person) 
18112011 Husbanken Region Øst 
23112011 Byavisen  
24112011 (privat person) 
30112011 Forskningsrådet Vest 
08122011 Husbanken og Fjell kommune 
16122011 Ruth Grung med AP politikere 
 
2012 

20012012 Helse og omsorgsminister Anne Grethe Strøm-Erichsen 
24122012 Fylkeseldrerådet 
24122012 Helsedirektoratets dialogkonferanse  
09022012 Nykirkens aldershjem 
09032012 Høgskolen i Gjøvik 
16112012 Skien kommune,  
29032012 Datatilsynet 
13042012 Ergoterapistudenter 3 år, HiB 
16042012 Kystradioen, intervju 
18042012 Trygge omsorgsboliger 
24042012 Videreutdanning  Aldring og eldreomsorg,  Betanien diakonale høgskole 
02052012 Bergen kommune  
10052012 University of Western, England 
11052012 Husbanken og Jærkommuner 
21052012 NSF Hordaland, intervju medlemsbladet 
22052012 12K samarbeidet Vestfold 
23052012 Audun Lysbakken, SV 
05062012 Ergoterapi 2.år, HiB 
21062012 Ledergruppen helse- og omsorgsetaten, Kvam kommune 
06092012 Videreutdanning omsorgsteknologi 
07092012 Videreutdanning omsorgsteknologi 
10062012 Tunstall  Norden 
26092012 Husbanken  
02102012 Tverrfaglig videreutdanning innen aldring og eldreomsorg, HiB 
05102012 Sykehjemhjemsleger  
09092012 Husbanken  
16102012 Husbanken  
25102012 Videreutdanningen i omsorgsteknologi 
26102012 Videreutdanningen i omsorgsteknologi 
30102012 Seniorsaken  
16112012 Stavanger kommune  
22112012 Videreutdanningen i omsorgsteknologi 
23112012 Videreutdanningen i omsorgsteknologi 
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24112012 Røde Kors spl skole kull 1-80 
30112012 Fagforbundets seniorutvalg 
 
2013 

16012013 Ergoterapiavdelingen på Haraldsplass sykehus 
31012013 Eid kommune 
05022013 Ergoterapistudenter, HiB 
08022013 Universitet i Agder, Senter for ehelse og omsorgsteknologi 
13022013 Norsk sykepleieforbund 
14022013 Spillmakerlauget  
14022013 Fjell kommune  
15022013 Nordahl Grieg videregående skole 
22022013 Abillia AS 
05042013 Sensio AS/Eaton Norge AS 
21032013  Carlo Gavazzi AS 
21032013  Høgskolen i Bergen, pensjonistlag 
03042013 Sykepleiestudenter i praksis i Lindås kommune besøk ifm oppgave om 

omsorgsteknologi 
04042013 Tunstall  
23042013 Sykepleieutdanningen, HiB 
29042013 Samnanger kommune  
30042012 UNI Helse  
06052013  Kaunas Technology University, gjester ved ergoterapi, HiB 
06052013 Bergens Tidende intervju 
08052013 BYBO- Bjerknes plass 
14052013 Husbanken med Fylkesmannen/helseavdelingen i Rogaland, Hordaland og Sogn & 

Fjordane 
16052013 Sensio AS/Eaton Norge AS 
21052013  Hjelmeland kommune/BYBO 
21052013 Helsedirektoratet 
24022013 Ergoterapi 2.år, HiB 
27052013 Hamar kommune, rådmannstab og kommunesjefer 
03062013- THOM arrangerer Erasmus Staff mobility week i samarbeid med Internasjonalt kontor 
06062013   
11052013 NAV/Hjelpemiddelsentralen 
18052013 Husbanken og BYBO 
21052013 University of Hong Kong, Hong Kong Hospital Authority, Ruttonjee & Tang Shiu Kin 

Hospitals, møte med rektor og omvisning 
02082013 Kunsthøgskolen i Bergen ved Erlend Bleken  
05092013 Videreutdanning i omsorgsteknologi 
06092013 Videreutdanning i omsorgsteknologi 
17022013 Fornebu consulting/ByBo 
18022013 Helsearbeiderfaget, Nordal Grieg videregående skole 
24092013 Orange helse 
14102013 Kveldsarrangement i samarbeid med Tekna, foredrag og omvisning 
15022013 Sykepleierstudenter 3 år, HiB 
15022013 Kristiansand kommune / Bergen kommune  
17102013 Videreutdanning i omsorgsteknologi 
18102013 Videreutdanning i omsorgsteknologi 
18022013 Husbanken 
21102014 Studentrepresentant i styringsgruppen 
21102014 Sweco AS 
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28102013 Dekan Høgskolen i Gjøvik/ leder for Arena Ny Omsorg 
29102013 Oppstartfirma innen nytt bokonsept for eldre 
01112013 Connect Vest  
19112013 Videreutdanning Aldring og eldreomsorg, Betanien diakonale høgskole 
28112013 Videreutdanning i omsorgsteknologi 
29112013 Videreutdanning i omsorgsteknologi 
06112013 Ledere for hjemmesykepleie i Bergen kommune 
12022013 Arbeiderpartiet sin gruppe i Helse og omsorgskomiteen 
 
2014 

03012014 Avdeling for helse og sosialfag; formøte for deltakere på studietur til Almas hus og 
Papirbredden i Drammen 

10012014 Sykepleiestudenter 3 år, HiB 
15012014  Sykepleiestudenter 1 år, HiB 
20022014 Aldring og helse 
21012014 Sykepleiestudenter 1 år, HiB 
23012014 NAV filmopptak til internundervisning 
04022014 Mylifeproducts/Memas 
07022014 Stiftelsen SOR  
24022014 Husbanken og Backer eiendom 
11022014 Fjell kommune 
13022014 Helse og sosial grunnkurs, Danielsen videregående skole 
14032014 BANO AS 
28032014 Vernepleiestudenter 3 år, HiB 
19032014  Videra videokommunikasjon 
02042014 Senter for nyskaping 
11042014 Sykepleiestudenter 3 år, HiB 
14022014 Praesidio Totalis AS  
09052014 NSF faggruppe for Geriatri og Eldreomsorg,  styret 
13052014 York University, Kanada, ved forskergruppen til Dr. Pat Armstrong 
19052014 Eid og Stryn videregående skoler 
26052014 Ergoterapistudenter 3 år, HiB 
17062014 FFO Hordaland 
17062014 Ergo- og fysioterapi tjenesten i Fana, Bergen kommune 
24022014 Byrådsavdeling for helse og omsorg, seksjonssjef  
07082014 Lyse/Smartly  
04092014 Videreutdanning i omsorgsteknologi 
05092014 Videreutdanning i omsorgsteknologi 
 


