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Omsorg for fremtiden - trygg med teknologi v/kommunaldirektør 

helse og omsorg Nina Mevold, Bergen kommune

Byrådsavdeling for helse og omsorg

Bergen kommune

23.05. 2018

https://www.youtube.com/watch?v=ZKSoi879OSk

31,7%
Helse og omsorg

KOMMUNALE HELSETJENESTER:
Sykehjem · Fastleger · Legevakt · Barnevern · Folkehelse
Smittevern · Friskliv · E-helse · Skolehelse/helsestasjon
Hjemmebaserte tjenester · Ergo-/fysioterapi · Hjelpemidler
Samfunnsmedisin · Vold i nære relasjoner
Fengselshelsetjeneste · Tjenester til utviklingshemmede
Barn og unges psykiske helse · Øyeblikkelig hjelp døgnenhet
Samhandling · Skjenkekontor · Forvaltning · Tilsyn

Bergen kommunes driftsbudsjett 2017
Byrådsavdeling for helse og omsorg: 6,3 mrd

https://www.youtube.com/watch?v=ZKSoi879OSk


27.05.2018

2

OsLindås

*SSB/NFR

Fordeling av Norges 
helsekroner*

50%
Primærhelse-
tjenesten
428 kommuner

50%
Spesialisthelsetjenesten

10%
Primærhelse-
tjenesten
428 kommuner

Helseforskning som gjelder 
kommunale tjenester*

*NIFU rapport 2016:32

90%
Spesialisthelsetjenesten

Kommunenes Strategiske 

Forskningsorgan 
FØLG MED PÅ:

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiovb6w9_XWAhWGJ5oKHawvDSQQjRwIBw&url=https://snl.no/Lind%C3%A5s&psig=AOvVaw3sUpkIVbxrxu02TcHRoJ78&ust=1508270439403613
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30 prosjekter 2015-2018, fem delprogram
Tverrfaglig programkontor

Bo lenger hjemme 
Systematisk gevinstrealisering; 40 mill i 2017 

Behov for omstilling   — Høyere forventninger   — Bedre kunnskap
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Responssenteret i Bergen kommune

Dørsensor

Digitale innbyggertjenester – Bergen kommune i 
nasjonalt pilotprosjekt

• Walther Olsen (92) fryder seg 
over oppmerksomheten som blir 
ham til del, og slår fast:

– Det er bra at Bergen ligger langt 
fremme i utviklingen.

• Å slippe å bruke tid i telefonkø for 
småting som å avlyse avtaler, 
eller dobbeltsjekke meldinger som 
far kanskje har misforstått, synes 
Gunhild Tyse (datter)  er deilig. Foto: Eirik Brekke, BT 11./2-2018

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-mpXN74jXAhXjYpoKHfLsBzYQjRwIBw&url=http://www.phc-online.com/Patient_Bed_Alarm_p/gf13606.htm&psig=AOvVaw1GhJVmY8fl-647rlLc9izE&ust=1508921175537359
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6o-aR94jXAhUiQJoKHeozDr8QjRwIBw&url=http://mms-alarm.no/d%C3%B8rsensor-vindussensor&psig=AOvVaw17bGqAJwaKgQDVqKpxNzJW&ust=1508923203609228
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Smart kobling – frivillighet 
• App for frivillighet –

identifisere oppgaver som 
kommunen gjør i dag som 
frivillige kan gjøre i 
fremtiden

• Samarbeidspartner: M’Labs
- en næringslivsaktør som 
har som mål å være 
ledende i utviklingen av 
nye, innovative, 
teknologiske løsninger. 

• Gevinst både hos den som 
utøver frivillighet og den 
som mottar!

Innovasjonscamp med Helse Bergen 2017

Off. phd – samarbeid med Det psykologiske fakultet UiB

• DEM.LIGHT skal måle hvilken 
effekt behandling med innendørs 
lys har på personer med demens. 

• Prosjekteier: Universitetet i 
Bergen, og prosjektleder av 
førsteamanuensis Elisabeth Flo 
ved institutt for klinisk psykologi. 

• Næringslivskomponent: Glamox

• Hypotese: Lysbehandlingen kan 
redusere atferdforstyrrelser og 
psykiske symptomer, og den kan 
forbedre søvnen og den daglige 
funksjonsevnen for 
sykehjemspasienter med demens 
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VR-briller på sykehjem- en bedre hverdag for 
personer med demens

• VR-brillene blir nå testet ut på sykehjem i 
Bergen kommune, for å gjøre hverdagen 
til demente og andre beboere bedre. 

• Kommunen har i år kjøpt inn et par med 
briller til alle de kommunale 
sykehjemmene. 

Foto: Elise Angell / NRK

Ledelse, kultur, kommunikasjon, kompetanse, holdninger 


