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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 20/01095-40 
Saksbehandler John Georg Bergh 

  

Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 11.09.2020 

 
   

Protokoll fra rådsforsamlingen i Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond 12.06.2020 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Protokoll fra rådsforsamlingen i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tas til 
orientering. 
 
 
Vedlegg 
202008061109.pdf 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 20/01095-41 
Saksbehandler John Georg Bergh 

  

Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 11.09.2020 

 
   

Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.05.2020 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Protokoll fra styremøte 27.05.2020 godkjennes. 
 
 
Vedlegg 
Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.05.2020 
 
 
 



28/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.05.2020 - 20/01095-41 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.05.2020 : Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.05.2020

 

  side 1 av 12 

 

 

Møteprotokoll 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

 
Dato: 27.05.2020  
Tid 12:00 
Sted: Administrasjonsbygg i Arendal, Ragnvald Blakstads vei 1  
 
 
Møtende medlemmer: 
Navn Funksjon 

 
Vara for 

Morten Kraft        Leder 
Bodil Slettebø       Nestleder 
Signe Sollien Haugå      Styremedlem 
Oddvar Espegren       Styremedlem 
Kjetil Glimsdal       Styremedlem 
Bente Christensen       Styremedlem 
Sverre Valvik        Styremedlem 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

John G. Bergh       Daglig leder 
Dag Ole Teigen       Rådgiver 
Gunnar Ånonsen           Rådgiver 
 
  



28/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.05.2020 - 20/01095-41 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.05.2020 : Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.05.2020

  side 2 av 12 

SAKSLISTE  Side 

Saker til behandling 

18/20  Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 24. april 2020 4 

19/20  Oppfølging av tilskudd til 27. mai 2020 4 

20/20  Avkastning på fondets kapital per 30.04.2020 5 

21/20  Regnskap for 2019 6 

22/20  Årsberetning 2019 7 

23/20  Mottatte søknader og henvendelser 8 

24/20  Søknad fra Universitetet i Agder vedr. prosjektet "Godt begynt" 9 

25/20  Ett Agder - ett kompetansefond? 10 

26/20  Eventuelt til 29.05.2020 11 

   

 
  



28/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.05.2020 - 20/01095-41 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.05.2020 : Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.05.2020

  side 3 av 12 

Morten Kraft    Bodil Slettebø  Signe Sollien Haugå 
styreleder     nestleder 
  
 
 
 
Kjetil Glimsdal   Oddvar Espegren  Sverre Valvik 
        
 
 
 
 
Bente Christensen       John G. Bergh 
         (daglig leder) 
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Saker til behandling 

 
 

18/20 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 24. april 2020 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01095-26 
Saksbehandler Dag Ole Teigen 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.05.2020 18/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Protokoll fra styremøte 24. april 2020 godkjennes. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.05.2020: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
 
 
Protokoll fra styremøte 24. april 2020 godkjennes. 
 
 
 
 

 

19/20 Oppfølging av tilskudd til 27. mai 2020 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01095-34 
Saksbehandler Dag Ole Teigen 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.05.2020 19/20 
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Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.05.2020: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
 
 
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning. 
 
 
 
 

 

20/20 Avkastning på fondets kapital per 30.04.2020 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01095-31 
Saksbehandler Gunnar Magne Ånonsen 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.05.2020 20/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar saken til etterretning. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.05.2020: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
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Styret tar saken til etterretning. 
 
 
 
 

 

21/20 Regnskap for 2019 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01095-32 
Saksbehandler Gunnar Magne Ånonsen 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.05.2020 21/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
 
Årsregnskap 2019 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond med et overskudd på 
58 260 633 kroner godkjennes.  

 
1. Det gjøres følgende disponeringer:  

- 7 191 122 kroner tillegges tilleggskapitalen  
- 12 000 000 kroner avsettes til utdeling i 2020/2021  
 

2. Bufferkapitalen økes med 46 684 633 kroner av årets overskudd til 119 789 351 
kroner.  

 
3. Årsregnskapet oversendes rådsforsamlingen. 

 

 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.05.2020: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
 
 
Årsregnskap 2019 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond med et overskudd på 
58 260 633 kroner godkjennes.  
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1. Det gjøres følgende disponeringer:  
- 7 191 122 kroner tillegges tilleggskapitalen  
- 12 000 000 kroner avsettes til utdeling i 2020/2021  
 

2. Bufferkapitalen økes med 46 684 633 kroner av årets overskudd til 119 789 351 
kroner.  

 
3. Årsregnskapet oversendes rådsforsamlingen. 

 
 
 

 

22/20 Årsberetning 2019 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01095-28 
Saksbehandler Dag Ole Teigen 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.05.2020 22/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Årsberetningen for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2019 godkjennes og 
oversendes rådsforsamlingen. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.05.2020: 
 
Møtebehandling 
Forslag fra Signe Sollien Haugå:  
 
Tillegg til pkt. 3.2.: 
 
«Som en konsekvens av ny strategi er det færre som får tildelinger. En når ikke på 
samme måte som tidligere alle deler av fylket med bredere utlysninger og prosjekter 
som ga relevant kompetanseutvikling og anvendelse av ny kunnskap relatert til 
etablering av nye arbeidsplasser i distriktene». 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 
 
Tilleggsforslag fra Signe Sollien Haugå enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
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Årsberetningen for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2019 godkjennes og 
oversendes rådsforsamlingen, med følgende tillegg til pkt. 3.2.: 
 
«Som en konsekvens av ny strategi er det færre som får tildelinger. En når ikke på 
samme måte som tidligere alle deler av fylket med bredere utlysninger og prosjekter 
som ga relevant kompetanseutvikling og anvendelse av ny kunnskap relatert til 
etablering av nye arbeidsplasser i distriktene». 
 
 
 
 
 

 

23/20 Mottatte søknader og henvendelser 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01095-30 
Saksbehandler Dag Ole Teigen 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.05.2020 23/20 

 
 
Ved behandling av saken ble nestleder Bodil Slettebø og styremedlem Kjetil Glimsdal 
erklært inhabile. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar saken til etterretning. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.05.2020: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
 
 
Styret tar saken til etterretning. 
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24/20 Søknad fra Universitetet i Agder vedr. prosjektet "Godt 
begynt" 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01095-29 
Saksbehandler Dag Ole Teigen 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.05.2020 24/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Universitetet i Agder 325 
000 kroner til prosjektet «Godt begynt».  

 
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 15,85 mill. 

kroner over fem år. Ved avkorting av prosjektets endelige kostnader blir 
tilskuddet tilsvarende avkortet.  
 

3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positiv til videre oppfølgning av 
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.  
 

4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet 
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er 
gjennomført.  
 

5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2023. Nærmere vilkår fremgår av 
tilsagnsbrevet. 

 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.05.2020: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
 
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Universitetet i Agder 325 
000 kroner til prosjektet «Godt begynt».  
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2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 15,85 mill. 
kroner over fem år. Ved avkorting av prosjektets endelige kostnader blir 
tilskuddet tilsvarende avkortet.  
 

3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positiv til videre oppfølgning av 
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.  
 

4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet 
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er 
gjennomført.  
 

5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2023. Nærmere vilkår fremgår av 
tilsagnsbrevet. 

 
 
 
 

 

25/20 Ett Agder - ett kompetansefond? 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01095-33 
Saksbehandler Dag Ole Teigen 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.05.2020 25/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Saken fremmes uten innstilling fra sekretariatet. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.05.2020: 
 
Møtebehandling 
Styreleder fremmet følgende forslag til vedtak:  
 
«Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har 27.5.2020 drøftet en 
eventuell sammenslåing av Sørlandets Kompetansefond og Aust-Agder utviklings- 
og kompetansefond.  Styret ser det som naturlig at de to kompetansefondene på sikt 
slås sammen.  Beslutningsnotatet «Ett Agder – ett kompetansefond» gir et godt 
grunnlag for videre samtaler.  Det endelige grunnlaget for en eventuell sammenslåing 
må ha bedre balanse mellom to likeverdige parter.» 

 
 
Votering 
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Enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
 
 
«Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har 27.5.2020 drøftet en 
eventuell sammenslåing av Sørlandets Kompetansefond og Aust-Agder utviklings- 
og kompetansefond.  Styret ser det som naturlig at de to kompetansefondene på sikt 
slås sammen.  Beslutningsnotatet «Ett Agder – ett kompetansefond» gir et godt 
grunnlag for videre samtaler.  Det endelige grunnlaget for en eventuell sammenslåing 
må ha bedre balanse mellom to likeverdige parter.» 

 
 
 
 

 

26/20 Eventuelt til 29.05.2020 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01095-27 
Saksbehandler Dag Ole Teigen 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.05.2020 26/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.05.2020: 
 
Møtebehandling 
 
Daglig leder orienterte om koronasituasjonen for de viktigste prosjektene. Det ble 
også utdelt et notat om dette. 
 

Videre orienterte daglig leder om arbeidet med Blått kompetansesenter Sør og brev 
fra Nærings- og fiskeridepartementet og Agder fylkeskommune. Brevene ble 
oversendt styrets medlemmer. 
 
Det ble orientert om valg av styre som skal gjøres av rådsforsamlingen. 
 
Det ble orientert om situasjonen knyttet til adm. organisering høsten 2020. 
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Votering 
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
 
 
[Lagre]  
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Dokumentnr.: 20/01095-42  side 1 av 2 
 

Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 20/01095-42 
Saksbehandler John Georg Bergh 

  

Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 11.09.2020 

 
   

Oppfølging av tilskudd til 11. september 2020 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning. 
 
 
Vedlegg 
Oversikt gjenstående utbetalinger juni 2020 
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Saksopplysninger 
 
I henhold til rutine for håndtering av tildelte tilskudd skal det ved hvert styremøte 
informeres om status angående del- eller sluttutbetalinger i de ulike prosjektene.  
 
Tilsagn gitt i 2013 
Det er ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2013. 
 
Tilsagn gitt i 2015 
Det er ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2015. 
 
Tilsagn gitt i 2016 
Det er utbetalt 31 312 kroner til Egde Consulting AS (Devoteam AS) vedrørende prosjektet 
«Continua test og sertifiseringssenter, tilsagnsnummer 2016/49.  Videre er det utbetalt 0,5 
mill. kroner til USUS AS (Visit Sørlandet AS) til prosjektet «Digitalt innovasjonsprogram for 
USUS-bedrifter, tilsagnsnummer 2016/34. 
 
Tilsagn gitt i 2017 
Det er foretatt en sluttutbetaling til USUS AS vedrørende prosjektet «Digitalt 
innovasjonsprogram for USUS-bedrifter», på 0,5 mill. kroner, tilsagnsnummer 2017/11.  
Samlet utbetaling til dette prosjektet er på 1,0 mill. kroner.  
 
Tilsagn gitt i 2018 
Egde Consulting AS har mottatt en sluttutbetaling vedrørende prosjektet «Continua test og 
sertifiseringssenter», på 1,4 mill. kroner, tilsagnsummer 2018/5. Samlet utbetaling til dette 
prosjektet er på 4,995 mill. kroner.  
 
Tilsagn gitt i 2019 
Det er foretatt en delutbetaling til FK Jerv og Blå Kors vedrørende prosjektet 
«Holdningskampanjer» på 176 999 kroner, tilsagnsnummer 2019/11.   
 
Tilsagn gitt i 2020 
Det er ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2020. 
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Oversikt utbetalinger

Tilsagn i perioden 2013-2016

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2013 Utbetalt 2014 Utbetalt 2015 Utbetalt 2016 Utbetalt 2017 Utbetalt 2018 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020 Inndratt Rest Kommentar

2013/54 UiA - videreføring Smart Rescue 900,000 -900,000 0

2013/54 UiA - videreføring Marin forskning og faglig utvikling i Agder 1,000,000 -1,000,000 0

2013/54 UiA - videreføring Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer 128,000 -45,483 82,517 Utb. i 2020

2013/54 UiA Etablering av eHelse testsenter 1,400,000 -1,400,000 0

2013/55 Sørlandet sykehus - videreføring Forskningsaktiviteter 1,200,000 -1,200,000 0

2013/56 Agderforskning - videreføring VRI Agder 300,000 -300,000           0

2013/57 Arena Helse - videreføring Mobilisering innovasjon velferdsteknologi 700,000 -525,000           -175,000 0

2013/58 Flumill AS - videreføring Kompetanseutvikling om tidevannsenergi 1,000,000 -169,027           -830,973 0

2013/59 UiA GRID - fremtidens læringsformer 660,000 -660,000 0

2013/60 Atletica Trening, yrke og helse 195,000 -105,000 -90,000 0

2013/61 Setesdal Regionråd Ingeniørstudium innenfor fornybar energi 250,000 -250,000 0

2013/62 Knutepunkt Sørlandet Næringsnær barnehage og skole 560,000 -560,000 0

2013/63 Risør kommune Masterkurs i design og entreprenørskap 700,000 -525,000           -175,000 0

2013/64 Agderforskning Kompetanse og rekruttering 335,000 -250,000           -85,000 0

2013/64 Agderforskning Ung i Aust-Agder 350,000 -250,000           -100,000 0

2013/64 Agderforskning Barn som strever 350,000 -125,000           -125,000 -100,000 0

Sum 10,028,000    -2,144,027 -2,395,483 -3,175,000 0 -1,400,000 -830,973 0 82,517

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2015 Utbetalt 2015 Utbetalt 2016 Utbetalt 2017 Utbetalt 2018 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020 Inndratt Rest Kommentar

2015/1 UiA - videreføring Etablering av Ehelse testsenter 1,400,000 -1,400,000 0

2015/2 UiA - videreføring Stipendiatstilling i innovasjon 40,000 -40,000 0

2015/3 UiA - videreføring Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer 485,000 -363,750 121,250 Utb. i 2020

2015/4 Sørlandsporten næringshage - videreføringMasterkurs i design og entreprenørskap 600,000 -535,000 -65,000 0

2015/5 Devoteam AS e-helse: Continua test- og sertifiseringssenter 1,400,000 -1,400,000 0

2015/6 Sunsense AS Sunsense UV-sensor 600,000 -50,000 -136,975 -300,000 -113,025 0

2015/7 NCE Eyde Eyde Zero Waste 600,000 -450,000 -150,000 0

2015/8 NIBIO Kompetanse og infrastrukturoppbygging 500,000 -375,000 -125,000 0

2015/9 Contentio Contentio Predikativ analyseprosjekt 675,000 -275,000 -231,000 -169,000 0

2015/10 Team Tec AS Team IMS 2016 600,000 -600,000 0

2015/11 Cardialarm AS Utvikling av sensor og alarmsystemer 500,000 -243,430 -128,330 -128,240 0

2015/12 AS Nymo Analyse av fabrikasjonsprosesser 600,000 -600,000 0

2015/13 Agderforskning VRI 3 - Nye stier på Agder 600,000 -300,000 -300,000 0

2015/14 Teknova AS

Test av høytemperatur-måleteknikker i Saint 

Gobains pilotovn 300,000 -300,000 0

2015/15 Sørlandets kompetansefond Agderprosjektet 1,300,000 -1,300,000 0

Sum 10,200,000 -2,750,000 -4,985,155 -428,330 -1,681,265 -234,000 121,250

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2016 Utbetalt 2016 Utbetalt 2017 Utbetalt 2018 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020 Inndratt Rest Kommentar

2016/8 NIBIO - videreføring Kompetanse- og infrastrukturoppbygging 500,000         -500,000        0

2016/9 Agderforskning AS - videreføringVRI III – Nye stier på Agder År 3/3 300,000         -300,000        0

2016/11 TeamTec AS / IMS Group AS - videreføringTeam IMS 2019 675,000         -675,000        0

2016/12 UiS - videreføring Agderprosjektet 2,100,000      -2,100,000     0

2016/49 Devoteam AS - videreføring eHelse: Continua test- og sertifiseringssenter 795,000         -763,688        -31,312          0

2016/21 UiA - videreføring Stipendiatstilling i innovasjon 250,000         -250,000        0

2016/21 UiA - videreføring Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer 500,000         500,000 Utb. i 2020

2016/32 UiA Lokal fundamentering av SFF for marin forskning i Agder900,000         -900,000        0

2016/33 Nymo AS Effektivitet i verdiskapning 1,100,000      -1,100,000     0

2016/34 VisitSørlandet AS Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter 500,000         -500,000        0

2016/35 CFD Marine AS Anvendelse av CFD for bygg og eiendom 250,000         -250,000        0

2016/36 MacGregor Pusnes AS MacGregor Pusnes Offshore Vind 900,000         -830,466        -69,534          0

2016/37 Panterra AS Hvordan ivareta konkurransefortrinn 500,000         -500,000        0

2016/38 Envirotech Solutions AS DataHeat 500,000         -375,000        -125,000        0

2016/40 Synsel Energi AS Forstudie og konsekvensutredning for Jordøya 1,100,000      1,100,000 Overført til Biozin

2016/41 GCE NODE SFI Mechatronics PhD's 560,000         -560,000        0

2016/44 Skild AS Multi access tool 100,000         -100,000        0

2016/44 Sørlandsporten Næringshage/BeyondRisørInnovation through design and entrepreneurship 400,000         -265,000        -135,000        0

Sum 11,930,000    -2,475,000     -2,363,688     -500,000        -3,595,466     -531,312        -864,534        1,600,000      

Tilsagn i perioden 2017-

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2017 Utbetalt 2017 Utbetalt 2018 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020

Refundert 

Sparebanken Inndratt Rest Kommentar

2017/9 UiS - videreføring Agderprosjektet 1,600,000      -1,600,000     -                    

2017/10 UiA - videreføring Stipendiatstilling i innovasjon 300,000         -300,000        -                    

2017/10 UiA - videreføring Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer 120,000         120,000            Utb. i 2020

2017/11 Usus AS - videreføring Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter 500,000         -500,000        -                    

2017/12 Egde Consulting AS - videreføringContinua test- og sertifiseringssenter 1,400,000      -1,400,000     -                    

2017/13 Envirotech Solutions AS - videreføringDataheat 500,000         -375,000        -125,000        -                    

2017/27 Centre for Integrated Emergency ManagementKriseSim 185,000         -370,000        185,000         -                    

2017/28 Agderforskning AS SAMBA-skole - Samhandling mot barnefattigdom 300,000         -600,000        300,000         -                    

2017/29 Refugee AS Refugee Home 375,000         -264,500        -21,000          142,750         -232,250        -                    

2017/30 Agderforskning AS Aktiv på dagtid 500,000         -1,000,000     500,000         -                    

2017/31 Oxford Research AS Integrering som virkemiddel 200,000         -200,000        -                    

2017/32 Oxford Research AS Integrering og stabil tilknytning 170,000         -170,000        -                    

2017/33 KS Agder I jobb i Agder-kommunene 230,000         230,000            

2017/34 Agderforskning AS Forprosjekt om innvandrerkvinner og arbeidsliv 150,000         -100,000        -200,000        150,000         -                    

Sum 6,530,000      -2,339,500     -2,786,000     -200,000        -1,900,000     1,277,750      -232,250        350,000         

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2018 Utbetalt 2018 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020

Refundert 

Sparebanken Inndratt Rest Kommentar

2018/4 UIS - videreføring Agderprosjektet 1,600,000 -1,600,000 -                    

2018/5 Edge consulting - videreføring Continua test- og sertifiseringssenter 1,400,000 -1,400,000 -                    

2018/6 UiA - videreføring Stipendiatstilling i innovasjon 61,500 -61,500 -                    

2018/6 UiA - videreføring KriseSim 250,000 -180,000 90,000 160,000            

2018/7 Agderforskning - videreføring SAMBA-skole - Samhandling mot barnefattigdom 300,000 -300,000 -                    

2018/8 Envirotech Solution - videreføringDataheat 500,000 -125,000 -375,000 -                    

2018/9 KS Agder - videreføring I jobb i Agderkommunene 285,000 285,000            
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2018/10 Oxford Research - videreføring Integrering og sivilsamfunn 175,000 -175,000 -                    

2018/11 Oxford Research - videreføring Integrering som virkemiddel 250,000 -250,000 -                    

2018/29 FK Jerv og Blå Kors Holdningskampanjer 290,000 -335,000 -85,000 130,000 -                    

2018/30 UiA   Innføring av velferdsteknologi, Agder 180,000 180,000            

2018/31 UiA

Flyktningbarns møte med barnehager og 

lokalmiljøer 125,000 -125,000 -                    

2018/33 Agderforskning  Våre strender - vår velferd 500,000 -250,000 -250,000 -                    

2018/34 Evjeklinikken AS

Ny livsstil - Ung Folkehelse - Folkehøgskolen 

Helse 375,000 -655,000 280,000 -                    

2018/35 Durapart AS Minoritetsspråklige menn i arbeid 320,000 -137,717 -182,283 -                    

2018/36 Fafo

Virksomheters samfunnsansvar og likestilt 

arbeidsliv 200,000 200,000            

2018/37 Refugee AS Refugee 515,000 -515,000 -                    

Sum 7,326,500      -                 -2,851,500     -1,927,717     -1,525,000     500,000         -697,283        825,000         

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2019 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020

Refundert 

Sparebanken Inndratt Rest Kommentar

2019/10 CIEM - videreføring KriseSim, Vituelt treningsverktøy 86,000 86,000              

2019/11 FK Jerv og Blåkors - videreføringHoldningskampanjer 340,000 -332,411 -241,999 -234,410           Sparebanken skal refundere beløpet

2019/12 KS - videreføring Drømmejobben 715,000 715,000            

2019/13 Oxford Research AS - videreføringIntegrering som virkemiddel og innovasjon 315,000 315,000            

2019/14 UiA - videreføring Flyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljøer 250,000 -250,000 -                    

2019/15 UiS - videreføring Agderprosjektet 200,000 200,000            

2019/16 UiS

Lekbasert læring - oppfølging av 

Agderprosjektet 800,000 800,000            

2019/17 Havforskningsinstituttet Blått kompetansesenter Sør 3,000,000 3,000,000         

2019/18 UIA - videreføring Agder som mønsterregion innen e-helse 3,000,000 3,000,000         

2019/39 NORCE/NODE Digital Innovation Hub 120,000 120,000            

2019/48 UiA (innovasjonsmiljøet) Politikk for store samfunnsutfordringer 2,000,000 2,000,000         

2019/64 Østre Agder Regionråd Etablering av Helseklynge 750,000 750,000            

Sum 11,576,000    -                 -                 -332,411        -491,999        -                 -                 10,751,590    

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2020 Utbetalt 2020

Refundert 

Sparebanken Inndratt Rest Kommentar

2020/6 UiA - videreføring Agder som mønsterregion innen e-helse 3,000,000 3,000,000         

2020/7 UiA - videreføring Flyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljøer 125,000 125,000            

2020/8 KS - videreføring Drømmejobben 960,000 960,000            

2020/9 FK Jerv og Blå Kors - videreføringInnafor (tidl. Holdningskampanjer) 360,000 360,000            

2020/24 UiA Godt begynt 325,000 325,000            

Sum 4,770,000      -                 -                 -                 -                 -                 -                 4,770,000      
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Saksopplysninger 
 
Ved inngangen til 2020 hadde Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (AAUKF) en 
markedsverdi på 495,6 mill. kroner. AAUKF hadde ved utgangen av juli 2020 en 
markedsverdi på 489,4 mill. kroner. Den første tiden etter at korona-pandemien brøt ut var 
det en svært negativ utvikling i aksje- og rentemarkedene.  Den siste tiden har utviklingen 
vært mer positiv slik at markedsverdien nå nesten er på samme nivå som ved årsskiftet 
2019/20.   
 
Markedsverdien av aktivaklassene per 31.12.2019, kjøp og salg av andeler, verdiendringer 
og markedsverdi av aktivaklassene per 31.07.2020 har vært slik: 
 
Tabellen viser markedsverdi av porteføljen per 31.12.2019, kjøp og salg siden 31.12.2019,  
verdiendring siden 31.12.2019 og markedsverdi per 31.07.2020. 
 
Beløp i mill. kroner 

 Markedsverdi 
31.12.2019 

Kjøp/ 
salg 

Verdiendring Markedsverdi 
31.07.2020 

Norske aksjer 33,0 -16,4 -0,3 16,3 
Globale aksjer 83,5 1,7 7,1 92,3 
Globale aksjer valutasikret 80,1 24,1 -10,1 94,1 
Aksjer framvoksende markeder 13,6 5,8 -0,1 19,2 
Eiendom 72,1 -1,6 0,3 70,8 
Bank 2,4 -0,2 0,0 2,1 
Norske obligasjoner 95,8 23,4 2,2 74,6 
Globale obligasjoner 115,2 4,5 0,2 119,9 
Sum 495,6 -5,4 -0,8 489,4 

 
 
 
Styret vedtok 29.11.2019 kapitalforvaltningsstrategi for 2020, som innebærer en noe 
høyere risikoprofil enn tilsvarende strategi for 2019. I den nye strategien ble aksjeandelen 
økt med fem prosentpoeng til 45, mens andelen norske obligasjoner ble redusert 
tilsvarende til 15 %. Innenfor aktivaklassen for aksjer ble det gjort en noe annen allokering 
til ulike fond, bl.a. ved å halvere andelen for norske aksjer fra 6 til 3 %, og øke globale 
aksjer med 7 prosentpoeng. Dette innebærer også at andelen aksjer i fremvoksende 
markeder ble økt med ett prosentpoeng til 4.  
 
Strategien for kapitalforvaltning i 2020 har dermed følgende sammensetning av 
porteføljen: 
 
  

Ved inngangen til 2020 hadde Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (AAUKF) en 
markedsverdi på 495,6 mill. kroner. AAUKF hadde ved utgangen av juli 2020 en 
markedsverdi på 489,4 mill. kroner. Den første tiden etter at korona-pandemien brøt ut var 
det en svært negativ utvikling i aksje- og rentemarkedene.  Den siste tiden har utviklingen 
vært mer positiv slik at markedsverdien nå nesten er på samme nivå som ved årsskiftet 
2019/20.   
 
Markedsverdien av aktivaklassene per 31.12.2019, kjøp og salg av andeler, verdiendringer 
og markedsverdi av aktivaklassene per 31.07.2020 har vært slik: 
 
Tabellen viser markedsverdi av porteføljen per 31.12.2019, kjøp og salg siden 31.12.2019, verdiendring siden 
31.12.2019 og markedsverdi per 31.07.2020. Beløp i mill. kroner 

 Markedsverdi 
31.12.2019 

Kjøp/ 
salg 

Verdiendring Markedsverdi 
31.07.2020 
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Norske aksjer 33,0 -16,4 -0,3 16,3 
Globale aksjer 83,5 1,7 7,1 92,3 
Globale aksjer valutasikret 80,1 24,1 -10,1 94,1 
Aksjer framvoksende markeder 13,6 5,8 -0,1 19,2 
Eiendom 72,1 -1,6 0,3 70,8 
Bank 2,4 -0,2 0,0 2,1 
Norske obligasjoner 95,8 23,4 2,2 74,6 
Globale obligasjoner 115,2 4,5 0,2 119,9 
Sum 495,6 -5,4 -0,8 489,4 

 

Styret vedtok 29.11.2019 kapitalforvaltningsstrategi for 2020, som innebærer en noe 
høyere risikoprofil enn tilsvarende strategi for 2019. I den nye strategien ble aksjeandelen 
økt med fem prosentpoeng til 45, mens andelen norske obligasjoner ble redusert 
tilsvarende til 15 %. Innenfor aktivaklassen for aksjer ble det gjort en noe annen allokering 
til ulike fond, bl.a. ved å halvere andelen for norske aksjer fra 6 til 3 %, og øke globale 
aksjer med 7 prosentpoeng. Dette innebærer også at andelen aksjer i fremvoksende 
markeder ble økt med ett prosentpoeng til 4.  
 
Strategien for kapitalforvaltning i 2020 har dermed følgende sammensetning av 
porteføljen: 

Aktivaklasse Andel Fond Andel av 
portefølje 

Norske aksjer 3 % Arctic Norwegian Value Creation (tidl. Solsten) 
 

3,0 %  

Globale aksjer 38 % Ardevora Global Equity SRI (ikke valutasikret) 
 + Generation Global Equity (ikke valutasikret) 
AKO Global L/O H2N (valutasikret)+ Ardevora Global 
Equity SRI (Valutasikret)+ 
Landsdowne Dev. Mkt. L/O SRI H2N (valutasikret) 
 

 
19,0 % 

 
 
 

19,0 %  
Aksjer framvoksende 
markeder 
 

4 % TT Emerging Market Equity 4,0 % 

Eiendom 15 % DNB Scandinavian Prop Fund 4 KS 
Aberdeen eiendom Norge 
 

10,0 % 
 5,0 % 

Bank 1 % Sparebank 1 SR-Bank 
 

1 % 

Norske obligasjoner 15 % DNB Obligasjon (III) 
 

15,0 % 

Globale obligasjoner 24 % Pimco Global Bond Fund ESG 
Pimco Income Fund 
Templeton Global Bond Fund 
Bluebay IG Global Aggregate I 

6,0 % 
6,0 % 
6,0 % 
6,0 % 

 
 

Kjøps- og salgstransaksjoner for å tilpasse porteføljen til den nye strategien har blitt 
foretatt helt frem til i slutten av april måned. Etter dette vil porteføljen være i samsvar med 
ny strategi. 
 
Strategien inneholder regler for sammensetning av porteføljen og eventuell rebalansering, 
som i 2020 skal foretas om nødvendig månedlig etter følgende modell:  
 
Aktivaklasse Intervall % av portefølje Beholdning % 

Minimum Normal Maksimum Per 31.07.2020 

Norske aksjer 2,0 3,0 4,0 3,3 
Globale aksjer 17,5 19,0 20,5 18,9 
Globale aksjer valutasikret 17,5 19,0 20,5 19,2 
Aksjer framvoksende markeder 3,0 4,0 5,0 3,9 
Eiendomsfond 12,0 15,0 18,0 15,2 
Bankinnskudd 0,0 1,0 2,0 0,4 
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Norske obligasjoner 13,0 15,0 17,0 15,2 
Globale obligasjoner 22,0 24,0 26,0 24,5 

 
Som følge av stor uro og fall i aksjemarkedet bl.a. som følge av koronasitasjonen, ble det i 
mars gjennomført en rebalansering ved at fondet kjøpte aksjer for 20 mill. kroner og solgte 
seg ned i obligasjoner med samme beløp. Tabellen som følger viser fordelingen av kjøp 
og salg på ulike fond. 
 

 
 
Det er også verd å nevne at fordelingen mellom valutasikrede og ikke-valutasikrede 
globale aksjer i første del av april var noe skjev målt mot en 50/50-fordeling. Dette skyldtes 
at en ved rebalanseringen i mars kjøpte andeler i Ardevora Global Equity, som har daglig 
likviditet og derfor er best egnet for å benyttes i rebalansering. Denne noe skjeve fordeling 
var imidlertid ikke et brudd på allokeringsrammer i strategien, siden man der betrakter 
usikrede og valutasikrede aksjefond som en aktivaklasse. I styremøte 24.04.2020 var det 
enighet om å gjenopprette 50/50-forholdet. Det ble gjort ved å overføre 20 mill. kroner 
internt innenfor Ardevoras fond til en valutasikret fondsklasse.   
 
Ved utgangen av juni hadde en igjen en overvektet i aksjer som følge av positiv utvikling i 
aksjemarkedet.  Det ble derfor i juli foretatt en rebalansering med salg av aksjer og kjøp av 
obligasjoner for å gjenopprette risikoprofilen.  
 
Det ble solgt aksjer for 17,2 mill. kroner og kjøpt obligasjoner for 15,4 mill. kroner.  I tillegg 
ble bankkontoen styrket med 1,8 mill. kroner. Fordelingen på ulike fond vises i 
oppstillingen som følger 
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Nærmere om avkastningen i 2020 
 

Følgende tabell viser at det er en samlet avkastning på 6,7 mill. kroner i juli måned. Videre 
er det en gjennomsnittlig avkastning for fondet i juli på 1,4 %. Referanseindeksen viser en 
gjennomsnittlig avkastning i juli på 1,2 %. Dette gir en avkastning 0,1 %-poeng over 
indeks. For hver enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik: 
 
Tabellen viser avkastning i millioner kroner, gjennomsnittlig avkastning i prosent for 
porteføljen, gjennomsnittlig avkastning for indeks i prosent og meravkastning for 
porteføljen i forhold til indeks for juli måned.  

 Avkastning 
(MNOK) 

Avkastning 
(%) 

Indeks 
(%) 

Meravkastning 
(%) 

Norske aksjer 0,5 3,4 4,0 -0,6 
Globale aksjer 0,0 0,1 -0,4   0,5 
Globale aksjer valutasikret 3,3 3,2 4,0 -0,8 
Aksjer framvoksende øk. 0,9 4,7 3,0 1,6 
Eiendom 0,1 0,2 0,2 0,0 
Pengemarked 0,0 0,0 0,0 0,0 
Norske obligasjoner 0,4 0,5 0,4 0,2 
Globale obligasjoner 1,4 1,3 1,0 0,3 
Sum 6,7 1,4 1,2 0,1 

 
 
Følgende tabell viser at det er en samlet negativ avkastning for fondet på 0,8 mill. kroner de syv 
første månedene i 2020. Videre er det en gjennomsnittlig avkastning per 31.07.2020 på -0,2 %. 
Referanseindeksen viser en gjennomsnittlig avkastning på 2,2 %. Dette gir en avkastning på 2,4  
%-poeng under indeks. For hver enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik: 
 
Tabellen viser avkastning i millioner kroner per 31.07.2020, samt gjennomsnittlig avkastning i 
prosent for porteføljen, gjennomsnittlig avkastning for indeks i prosent og meravkastning for 
porteføljen i forhold til indeks de syv første måneder i 2020. 
 
 

 Avkastning 
(MNOK) 

Avkastning 
(%) 

Indeks 
(%) 

Meravkastning 
(%) 

Norske aksjer  -0,3 -8,6 -10,1 1,5 
Globale aksjer  7,1 7,2  2,3 4,9 
Globale aksjer valutasikret  -10,1 -13,6 -1,6 -12,0 
Aksjer framvoksende øk.  -0,1 -0,4  1,8 -2,2 
Eiendom  0,3 0,4 O,4 0,0 
Pengemarked  0,0 0,6 0,6 0,0 
Norske obligasjoner  2,2 4,2 5,1 -0,9 
Globale obligasjoner  0,2 0,6 4,7 -4,1 
Sum -0,8 -0,2 2,2 -2,4 

 
 
Totalporteføljen har siden oppstart av forvaltningen i mai 2004 og fram til og med juli 2020 
en årlig avkastning på 6,3 % og en årlig meravkastning på 0,8 %. 
 
 
Om stresstest 
 
I den oppdaterte kapitalforvaltningsstrategien for 2020 er det tatt inn en passus om at det 
«jevnlig, og minst ved utgangen av hvert kvartal», skal utføres en stresstest av fondets 
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kapital. Ved dette vil man analysere hvordan uvanlige markedsforhold, slik som endringer i 
rentenivå og kredittpremier, fall i eiendoms- og aksjeverdier, vil påvirke fondets 
bufferkapital og evnen til å bære finansiell risiko. 
 
Vedlagt følger en beregning per 30.06.2020, altså ved utgangen av 2. kvartal. 
Beregningen viser at fondet hadde en tilfredsstillende risikosituasjon på dette tidspunkt. 
Risikokapitalutnyttelsen var da 63,1 %, når man tar hensyn til korrelasjonseffekter. 
 
 
 
 
Konklusjon 
 
Etter den dramatiske nedgangen i verdens aksjemarkeder i mars som følge av korona-
pandemien, har markedene hentet seg noe inn. Aksjemarkedene er imidlertid fortsatt 
svært volatile, og utsiktene fremover er usikre, bl.a. avhengig av koronasituasjonen. 
 
Sentralbankene verden over har lansert enorme stimulansepakker for å motvirke nedturen, 
i form av store rentekutt og kvantitative lettelser, for å sikre likviditet i markedene. Også 
rentemarkedet har hentet seg noe inn. Norges Bank har for første gang i historien satt 
styringsrenten til 0 %. 
 
AAUKF hadde en avkastning i juli på 6,7 mill. kroner eller 1,4 %, mot indeks 1,2 %, altså 
en meravkastning på 0,1prosentpoeng. Hittil i år er avkastningen -0,2 %, mot indeks 2,2 
%, altså en mindreavkastning på 2,4 %. 
 
Det er aktivaklassene globale aksjer valutasikret, aksjer i fremvoksende økonomier, 
norske obligasjoner og utenlandske obligasjoner som bidrar til mindreavkastning hittil i år i 
forhold til indeks.  
 
Særlig har Globale aksjer valutasikret en betydelig mindreavkastning (12,0%), men også 
globale obligasjoner har en stor mindreavkastning (4,1%). I globale aksjer valutasikret er 
det først og fremst svak utvikling for Landsdowne som bidrar til dette med en 
mindreavkastning på 23,8 %. I globale obligasjoner er det særlig Templeton som bidrar til 
det svake resultatet med en mindreavkastning på 12,9 %.  I forbindelse med ny strategi for 
2021 bør en bl.a. vurdere om en skal selge seg ut av disse fondene.   
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V: 2018-04-11

Stresstest per 30.06.2020

Aktivaklasser Durasjon Markedsrisiko
Aktivaklasse Korte renter Norge 0,0

I MNOK I prosent Lange renter Norge 2,4

Aksjer 233,3 48,2 % Lange renter utland 4,6

Norske aksjer 15,8 3,3 % Kredittrisiko 4,9 8,3

Utenlandske aksjer 96,8 20,0 % Aksjer Norge 3,9

Utenlandske aksjer (valutasikret) 101,0 20,8 % Aksjer Utland 43,5

Aksjer i fremvoksende markeder 19,7 4,1 % Eiendom 7,1

Eiendomsfond 70,7 14,6 % Valuta 11,7

Norske omløpsobligasjoner 70,0 14,5 %

Utenlandske omløpsobligasjoner 107,3 22,1 % Samlet tapspotensial 84,2

Bankinnskudd 3,1 0,6 % Tapspotensial hensyntatt korrelasjonseffekt* 64,7

Totalportefølje 484,5 100,0 %

* Finanstilsynets korrelasjonsmatrise er benyttet

177,3

Stressparametre MNOK

15,8

107,3

3,1

25,0 %

1,5 %

Matrise

1,5 %

20,0 % 217,5

10,0 % 70,7

116,510,0 %

Stresstest

9,71,5 % 70,0

Faktisk allokering

Allokering
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Risikokapitalutnyttelse per 30.06.2020

Samlet tapspotensial med korrelasjon 64,7

Bufferkapital 31.12.2019 119,8

Avkastning 2020 per 30.06 -7,2

Estimert gaveutdeling 2020 per 30.06 -6,0

Estimert inflasjonsjustering av realkapital 2020 per 30.06 -4,2

Estimert bufferkapital 102,4

Risikokapitalutnyttelse 63,1 %

Akseptabel risikosituasjon
> 100 % av 

bufferkapital

Tilfredsstillende risikosituasjon
< 100 % av 

bufferkapital
63,1 %

Tiltak for å redusere risiko 

vurderes

> 125 % av 

bufferkapital

Tiltak Risikonivå
Gjeldende 

situasjon
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Saksopplysninger 
 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har bevilget til sammen 4,995 mill. 
kroner til prosjektet «Continua Test og sertifiseringssenter», fordelt med 1,4 mill. kroner i 
2015, 0,795 mill. kroner i 2016, 1,4 mill. kroner i 2017 og 1,4 mill. kroner i 2018. 
Bevilgningene i 2015 og 2016 ble gitt til Devoteam AS, et fransk IT-selskap som den 
gangen hadde avdelingskontor i Oslo og Grimstad. I 2016 ble Egde Consulting AS etablert 
av de ansatte ved Grimstadavdelingen. Egde Consulting AS overtok bla. ansvaret for 
videreføring av prosjektet «Continua Test og Sertifiseringssenter».   
 
Bevilgningen i 2017 og 2018 ble gitt til Egde Consulting AS.  
 
Det siste vedtaket i saken ble gjort 2. februar 2018: 
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Egde Consulting AS et 
tilskudd på 1 400 000 kroner til prosjektet «Continua test- og 
sertifiseringssenter»   

2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 6,0 mill. kroner for 
2018 og 2019. Ved avkorting av prosjektets totalkostnader i forhold til 
totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet.   

3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet 
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er 
gjennomført.  

4. Resultatene fra prosjektet formidles på egnet måte. I vurderingen av resultat og 
nytteverdi som oversendes etter prosjektet er gjennomført, redegjøres det for 
arbeidet med slik formidling.  

5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og 
Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014 (gruppeunntak for offentlig støtte). 
Styret forutsetter at de innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig 
støtte er fullstendige, og legger til grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle 
støttebeløpet uten at de aktuelle terskelverdiene i forordningen overstiges. 
Ytterligere informasjon om dette gis i tildelingsbrevet.  

6. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2021. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av 
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.   

 
 
Vurderinger 
 
Hovedmålsettingen for prosjektet var å etablere et test- og sertifiseringssenter i samarbeid 
med Universitet i Agder i samsvar med retningslinjer fra Continua og nasjonale 
myndighetskrav. Dette skulle legge grunnlaget for å utvikle og stimulere til vekst og 
nyskaping i regionens næringsliv. Videre skulle et test- og sertifiseringssenter i løpet av 
programperioden kommersialiseres og utvikles til en bærekraftig og selvstendig 
virksomhet. 
 
Helse- og Omsorgsdepartementet satt i 2014 krav til at fremtidens løsninger innenfor 
ehelse- og velferdsteknologi skulle baseres på standarder definert i rammeverket til 
Continua Health Alliance.  
 
I tillegg tok Helsedirektoratet frem en referansearkitektur basert på Continua rammeverket. 
Helsedirektoratet sa i rapporten at et krav om sertifisering bør innføres fra 2019. Dette 
kravet har enda ikke blitt innført og Helsedirektoratet/direktoratet er fremdeles veldig 
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uklare på dette punktet. Det som fokuseres på er innføring av standarden HL7 FHIR for 
datadeling. 
 
Egde Consulting har opparbeidet seg en posisjon nasjonalt som et «Center of expertise» 
innenfor krav og reguleringer til produkter som skal anvendes i helsetjenesten. Selskapet 
mottar stadig flere henvendelser fra næringslivet for å bidra med ekspertise i utvikling og 
test av produkter. Som et test og sertifiseringssenter var det også en målsetning å levere 
test og godkjenningstjenester til kommuner ved anskaffelsesprosesser. Dette har vært 
vanskelig å få til så langt.  
 
Kommunene har til nå hovedsakelig fokusert på funksjonelle krav og har ønsket å 
gjennomføre test av disse selv. Det er nå et økende behov for å fokusere på ikke-
funksjonelle krav, for å sikre at krav til integrasjon og bruk av standarder for datadeling, 
krav til sikkerhet, robusthet, brukervennlighet og andre tekniske krav. Egde Consulting AS 
håper at selskapet fremover vil få mulighet til å levere slike tjenester til kommunene og da 
særlig i samarbeid med I4Helse som arena for samarbeid. 
 
Å utvikle en samarbeidsarena for gjennomføring av prosjekter innen helse har vært et 
sentralt å strategisk mål i arbeidet. Egde Consulting AS har vært aktive pådrivere og 
engasjert seg i utvikling av I4Helse i samarbeid med UiA og JBU. Prosjektet er etablert i 
det nye I4Helse-bygget i Grimstad med samarbeidsavtale på leveranse av tjenester 
innenfor blant annet rådgiving, test og godkjenning av helseprodukter. Selskapet har også 
dialog med flere av selskapets kunder om hvordan de kan installere sine produkter i 
infrastrukturen på I4Helse slik at Egde Consulting AS kan levere sine tjenester i disse 
lokalene. 
 
Selv om kravene fra myndighetene til test og godkjenning av produkter fremdeles er vage 
med kun anbefalinger på bruk av standarder, så er retningen som ble pekt ut i 2014 
fremdeles gjeldende. Fokus til nå har hovedsakelig vært pilotering og utprøvingsprosjekter 
for enkelte systemer for velferdsteknologi og digital hjemme oppfølging.  
 
Først mot slutten av 2019 ble anbefalinger på bruk av standarder for datadeling mellom 
systemer gitt. Fokuset i direktoratet styrkes innenfor arkitektur og standardisering. Til nå 
har det vært lite helhetstenking rundt felles informasjonsinnhold og mulighet for å 
gjenbruke informasjon på tvers av bruksområder. 
 
Oppsummert vurderer Egde Consulting AS selv måloppnåelsen som betydelig. Prosjektet 
har bidratt sterkt til at Egde Consulting AS har posisjonert seg nasjonalt og åpnet opp for 
nye tjenester og produkter i markedet.  Prosjektet har i tillegg bidratt til å sette regionen på 
kartet som ledene innenfor e-helse nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet samsvarer godt 
med kompetansefondets satsning på UiA’s prosjekt «Agder som mønsterregion innen e-
helse og prosjektet «Godt begynt.» 
 
Gjennomføringen av prosjektet har i all hovedsak vært i samsvar med opprinnelige planer 
selv om sentrale myndigheter ikke har kommet med de avklaringer en opprinnelig hadde 
lagt til grunn. Prosjektet har vært organisert som et satsningsområde innenfor 
virksomheten, særlig har det vært tilfelle etter eierskiftet fra Devoteam AS til Egde 
Consulting AS.  
 
Prosjektet har hatt stabile ressurser i hele prosjektperioden og bestått av delprosjektene 
Arkitektur og standardisering, Test og Sikkerhet og personvern. Ann-Elisabeth Ludvigsen 
har vært prosjektleder i hele prosjektperioden.    
 
Budsjetterte kostnader i prosjektet er på 13,72 mill. kroner for hele perioden sett under ett. 
Faktisk kostnad er på 16,7 mill. kroner. Tilskuddet fra Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond på 4,995 mill. kroner utgjør om lag 30 % av dette.   
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Når det gjelder formidling av prosjektet og de resultater man har kommet til, har det skjedd 
gjennom en rekke ulike kanaler som f.eks. foredrag på konferanser, seminarer, artikler i 
media og sosiale medier. Videre har en i samarbeid med næringsklynger og e-helse-
alliansen arrangert konferanser og seminarer hvor resultatene har blitt presentert. Det har 
også vært gjennomført kurs for leverandører av produkter og tjenester innen e-helse og 
andre som arbeider med e-helse i kommuner og på sykehus. 
 
 
Konklusjon 
 
Sekretariatet forslår at styret tar til etterretning sluttrapporten fra Egde Consulting AS vedr. 
prosjektet «Continua Test og sertifiseringssenter». 
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Prosjekt  

Prosjektnavn (obligatorisk) 

Continua Test og sertifiseringssenter  

Dato 

07072020  

Organisasjon/foretak/institusjon 

Egde Consulting AS 

Kontaktperson (obligatorisk) 

Ann-Elisabeth Ludvigsen  

Telefon (obligatorisk) 

+47 915 37 782 

Adresse 

Terje Løvås vei 1,  

Postnummer/sted 

4879 Grimstad 

E-post (obligatorisk) 

annl@egdeconsulting.no  

Kontonummer for sluttutbetaling 

1503 74 99746 

1. Sammendrag  

Et kort sammendrag av nedenstående punkter. 

Et test- og sertifiseringssenter er under oppbygging gjennom egeninnsats og tilskudd fra Aust-

Agder utviklings- og kompetansefond i perioden 2015-2019 med formål om å utvikle e-helse 

testlab til å bli et nasjonalt testsenter for velferdsteknologi og e-helse. 

Helsedirektoratet anbefalte i 2014 at det velges felles standarder, felles arkitektur og felles 

rammeverk for trygghetsalarmer og sensorer som overvåker helsetilstand og kroppslige 

funksjoner. Continua-rammeverket ble i 2015 valgt som rammeverk og Helsedirektoratet 

utarbeidet en første versjon av referansearkitektur basert på blant annet Continua 

rammeverket som utvikles og forvaltes av Personal Connected Health Alliance (PCHA). 

Dette er en organisasjon i HIMSS som utvikler og forvalter rammeverket for design av ende-

til-ende IKT-systemer for personlig tilkoblede helseløsninger basert på anerkjente åpne 

standarder. Dette skaper en sikker og interoperabel utveksling av helsedata slik at systemer og 

enheter skal kunne kommunisere både med hverandre og med helse- og omsorgstjenesten. 

Hensikten med Continua er å oppnå enighet om bruk og implementering av standarder ved å 

etablere standarder for interoperabilitet. I den forstand kan Continua oppfattes som en felles 

rammebetingelse som innovasjon på velferdsteknologiområdet må forholde seg til.  
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Egde har i perioden posisjonert seg som et sentralt og aktivt medlem i PCHA og det har i 

prosjektet vært utstrakt samarbeid med nordiske tilsvarende miljøer. 

Egde Consulting AS har fått midler fra Aust-Agder Utvikling- og Kompetansefond til utvikle 

et kompetansesenter som kan bli et test og sertifisering senter som vil kunne bidra med 

rådgiving under utviklingsfasen, pre-test og sertifiseringstest av løsninger. Nærheten til et 

slikt senter vil i neste omgang sikre konkurransefortrinn for de bedrifter som utvikler nye 

løsninger inn i markedet for velferdsteknologi i inn- og utland. Vi har i perioden posisjonert 

oss som et anerkjent kompetanse- og rådgivingsmiljø innenfor standardisering og bruk av 

teknologi og digitalisering av helsetjenester og inviteres idag med av bl.a. Direktoret for e-

helse til å bidra med innspill i deres utredninger. 

Det tilrettelegges for at testsenteret til Egde Consulting blir en integrert del av I4Helse som er 

en innovasjonslab for helse åpnet ved UiA høsten 2019. 

Vi har i perioden utviklet kompetanse og tjenester som gjør at vi idag leverer tjenester til flere 

leverandører som må oppfylle kravene for å få sine produkter godkjent for markedet og har 

gjennomført forberedelse for nødvendig ISO sertifisering. 

Prosjektet og resultatene har blitt kommunisert gjennom mange ulike kanaler fra foredrag på 

konferanser, frokostseminarer, artikler i media, sosiale medier og ikke minst gjennom 

klyngesamarbeid og inkubatorer. 

2. Gjennomføring i henhold til 

prosjektplanen  

Her gis en vurdering av om prosjektplanen er fulgt, eventuelt hvorfor ikke. 

For å sikre god planlegging for gjennomføring av et prosjekt for å videreutvikle testlab til en 

Continua test og sertifiseringslab finansierte VRI Agder i 2014 et forstudie for dette. 

Rapporten fra dette arbeidet er vedlagt1 og var grunnlag for planene i dette prosjektet. 

Prosjekts planer for 2015-2019 var: 

Finne egnet lokale for testsenteret 

Egde Consulting AS har gjennom mange år samarbeidet med Universitetet i Agder om 

etablering av test og sertfiseringssenter. Gjennom prosjektperioden er dette samarbeidet 

ytterligere forsterket og testsenteret er planlagt integrert i I4Helse lokalisert ved Universitetet 

i Agder som åpnet august 2019. Egde Consulting har av den grunn også inngått leieavtale på 

kontorlokaler i I4Helse. 

Egde Consulting har gjennom hele prosjektet samarbeidet med JBU og Universitetet i Agder 

om utviklingen av forretningsplan for dette senteret fordi vi så tidlig at dette kunne bli et 

egnet sted for gjennomføring av testaktivitetene. Vi gikk inn i samarbeid med mål om å 

integrere testsenteret i I4Helse og bidro i prosjektgruppen med organisering og fasilitering av 

workshops og møter, kommunikasjon med kommuner, sykehus, sentrale myndigheter og 

andre interessenter og dokumenterte utarbeidelsen av forretningsplan som beskriver mål, 

marked, forretningsmodell, tjenester, innhold og planer for bygget. Dette dokumentet ble lagt 

som grunnlag for beslutning i styret i UiA samt underlag til bystyrebeslutning i Grimstad 

kommune. Se vedlagt I4Helse forretningsplan. 

I skrivende stund er ikke testinfrastruktur i bygget ferdig etablert. Det pågår nå et pilotprosjekt 

i I4Helse hvor en grunder tar frem en løsning i samarbeid med Grimstad, Arendal og 

Lindesnes kommune hvor kommunene har rollen som krevende kunde og I4Helse er 

fasilitator for å koordinere aktørene. Test av løsningen er planlagt gjennomført av Egde 
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Consulting på I4Helse før implementering i kommunene samordnet med IKT Agder. 

Vi har signert rammeavtale med I4Helse på leveranse av tjenester innenfor blant annet 

rådgiving, test og godkjenning av helseprodukter. Vi har også dialog med flere av våre kunder 

om hvordan de kan installere sine produkter i infrastruktur på I4Helse slik at vi kan levere 

våre tjenester i disse lokalene.  

Gjennomføre godkjenning som test og sertifiseringssenter (audit) i henhold til ISO 17025, 

«General requirements for the competence of testing and calibration laboratories» 

Kravet til sertifisering i henhold til ISO 17025 er et krav til laboratorier som skal gjennomføre 

sertifisering av medisinsk-teknisk utstyr. Kravene som gjelder til sertifisering av denne type 

utstyr er per idag kun CE godkjenning etter MDD-Medical Device Directive. Dette direktivet 

har lenge skulle erstattes med et regulativ MDR – Medical Device Regulative. Dette har 

stadig blitt utsatt. Sist skulle det vært innført fra mai 2020, men er nå ytterligere utsatt et år til 

mai 2021 pga COVID-19. CE godkjenningene gjøres av etablerte aktører (i Norge Det Norske 

Veritas) og så langt har oppdragene vi har hatt innenfor godkjenning vært rådgiving, utvikling 

og test knyttet til krav for slik CE-godkjenning. Akkrediteringsaktører kan ikke samtidig være 

rådgivere og testere, så det har derfor vært mer hensiktsmessig å fokusere våre tjenester og 

kompetansebygging på rådgiving, krav, implementering og test. 

Vi har likevel i perioden jobbet mye med prosesser og dokumentasjon som forberedelse til å 

oppfylle kravene i ISO 17025 og andre standarder som ISO 13485 og 17001(sikkerhet og 

personvern) og har langt på vei etablert et kvalitetssystem som vil tilfredsstille disse. Vi har i 

perioden utviklet kompetanse og tjenester som gjør at vi idag leverer tjenester til flere 

leverandører som må oppfylle disse kravene for å få sine produkter CE godkjent. 

Egde har i perioden bygd opp en solid kompetanse og posisjon på krav til systemer og 

godkjenninger som leveres og markedsføres bl.a. av nasjonale klynger som Norwegian Smart 

Care Cluster (NSCC) og Norway HealthTech (NHT) og inkubatorer som Valide og Aleap 

gjennom SIVA-ordningen Norsk Helsekonsortium . Egde er og har siden 2017 vært involvert 

i utvikling av mange spennende prosjekter innen helse hvor vår kompetanse har vært benyttet 

for å sikre rett arkitektur og bruk av teknologi og standarder, implementering, test og 

kvalitetssikring for å møte kravene til for eksempel CE godkjenning, standarder, sikkerhet og 

personvern. Disse prosjektene har finansiert videre kompetansebygging og inntektene er 

synliggjort i regnskapet under ekstern finansiering/inntekter. 

Gjennomføre godkjenning som test og sertifiseringssenter (audit) i henhold til Continua-

alliansens krav 

Godkjenning som test- og sertifiseringssenter i samsvar med retningslinjer fra Continua er 

basert på melding fra myndighetene i 2014 om at produkter som skal anvendes i norsk 

helsetjeneste skal ha godkjenning av et Continua test- og sertifiseringssenter fra 2019 . 

Dette kravet har enda ikke blitt innført og Helsedirektoratet/Direktoratet for e-helse er 

fremdeles uklare på dette punktet. Myndighetene har frem til høsten 2019 primært fokusert på 

utprøving av teknologi og har fulgt en plan for realisering der Fase 1 fokuserte på 

trygghetsteknologier og fase 2 var rettet mot mestringsteknologier (medisinske målinger). 

Direktoratet baserte sin referansearkitektur på rammeverket Continua Design Guidelines med 

de nødvendige tilpasninger, men siden kravene ikke har blitt innført har vi istedet fokusert på 

kompetansebygging og tjenesteutvikling for å kunne bidra til at våre kunder møter gjeldende 

og fremtidige nasjonale og internasjonale krav. 

Videreutvikle Continua medlemsskap og etablere en sentral posisjon innenfor alliansen som 

det norske testsenteret 

Egde Consulting har vært aktive medlemmer på Innovator nivå i Continua alliansen, som 
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senere skiftet navn til Personal Connected Health Alliance, siden 2015 og er aktive deltakere i 

flere sentrale arbeidsgrupper. En av vår Continua Certified Experts (CCE) har over et par år 

hatt rollen som leder av arbeidsgruppen for test og sertifisering i alliansen. 

PCHA har i perioden gjennomgått endel transformasjon og omorganiseringer og er pr i dag et 

selskap eid av HIMSS, Healthcare Information and Management Systems Society. 

Også direktoratet for e-helse er medlemmer i PCHA (på adopter nivå) og vi tok tidlig i 

prosjektperioden kontakt med den gang Helsedirektoratet for å etablere samarbeid om dette 

rammeverket. 

Sikre posisjon i et nordisk nettverk av testlabs 

Det har i prosjektet vært utstrakt samarbeid med det danske og det svenske testsenteret. Vi 

forsøkte også å få til et prosjekt sammen der vi sammen kunne etablere en infrastruktur som 

speilet de nasjonale referansearkitekturene i Norden og kunne samarbeide om godkjenning av 

utstyr for salg i de ulike landene. Vi klarte ikke å få til finansiering av dette prosjektet – nok 

også på grunnlag av den umodenheten det var på krav til en slik infrastruktur i de ulike 

landene. Egde Consulting har fortsatt samarbeidet med disse labene gjennom utveksling av 

erfaringer og bruk av hverandres kompetanse i ulike prosjekter. Eksempelvis har vi benyttet 

ekspertise fra det danske miljøet for å bidra i kundeprosjekt for å sikre krav til lansering av sitt 

produkt i Danmark. Vi etablerte samarbeidsavtale med disse aktørene i 2018. 

Kontinuerlig kompetansebygging 

Det arbeides jevnlig med opplæring av flere ansatte innenfor domenet. Ved oppstart av 

prosjektet hadde vi innenfor helse primært kompetanse innenfor test og utvikling. Vi har i 

perioden utdannet og sertifisert 2 av våre konsulenter som Continua Certified Experts (CCE) 

(se https://www.pchalliance.org/continua-certified-experts-cce). Disse ble basert på deres 

unike kompetanse på integrasjon ende til ende sertifisert innenfor området Health & Fitness 

Service hvor de per idag fremdeles er de eneste i verden. Continua-alliansen har etter vår 

erfaring fremdeles sitt hovedfokus på enhetsnivå og på å sikre at enheter for måling sender 

informasjonen videre i henhold til internasjonale standarder. Datadeling videre til systemer 

som benyttes i helsetjenestene har vært et vanskelig arbeid da majoriteten av landene benytter 

proprietære systemer utviklet etter ulike krav satt av private eller offentlige virksomheter. 

Bruk av internasjonale standarder har sjelden vært inkludert i kravene. Dette gjelder også i 

Norge. Etter at HL7 FHIR ble pekt på som anbefalt standard for datadeling har dette kravet 

dukket opp i større grad og vi håper krav til test og godkjenning også vil settes før kommuner 

og helseforetak godkjenner at løsninger settes i drift. 

Basert på kravet om HL7 FHIR har vi bygd opp en solid kompetanse innenfor denne 

standarden. Vi er også etablerte innenfor det internasjonale HL7 miljøet og deltok både i 2018 

og 2019 på International FHIR Devdays konferansen i Amsterdam. Sist i 2019 hadde vi også 

presentasjon av et prosjekt under konferansen. Vi har gjennomført flere kurs for mange av 

våre ansatte og har per april 2020 sertifisert flere av våre ansatte innenfor denne standarden. 

Vi har opparbeidet mye kompetanse vedrørende kravene til tekniske standarder og relevante 

ISO-standarder (eks. ISO 13485 og 17001(sikkerhet og personvern). Vi har i perioden aktivt 

jobbet med kunder og kundeprosjekter og levert tjenester til disse innenfor ovennevnte 

kompetanseområder. 

Videreutvikling av testlab basert på Continua 

Referansearkitekturen for utprøving fra Direktoratet for e-helse baserer seg på bruk av nyere 

standarder enn det Continua-rammeverket baserer seg på. Egde Consulting har tatt en aktiv 

rolle for å teste ut og videreutvikle Continua-rammeverket basert på tilsvarende teknologi som 

Direktoratet for e-helse ønsker å basere den norske arkitekturen på. HL7 FHIR er et sentralt 
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internasjonalt rammeverk for standardisering for helsetjenester som direktoratet peker på og 

vi har engasjert oss i utvikling av nasjonalt tilpassede FHIR standarder og implemententasjon 

av disse for å posisjonere Egde og I4Helse til å kunne ta en nasjonal posisjon i forvaltning av 

nasjonale standarder. Dette vil være en viktig rolle for å etablere senteret som en nasjonal 

testarena. 

3. Vurdering av måloppnåelse 

Er prosjektmålet nådd? Beskriv oppnådd/forventet effekt av tiltaket i forhold til det som var 

planlagt, og hvordan dette er etterprøvd. 

Hovedmålsetningen for prosjektet var å etablere et test- og sertifiseringssenter i samarbeid 

med Universitet i Agder som er i samsvar med retningslinjer fra Continua og nasjonale 

myndighetskrav og for videre å utvikle og stimulere til vekst og nyskaping i regionens 

næringsliv. Videre må et test- og sertifiseringssenter i løpet av programperioden 

kommersialiseres og utvikles til en bærekraftig og selvstendig virksomhet. 

Helse- og Omsorgsdepartementet satt i 2014 krav til at fremtidens løsninger innenfor ehelse- 

og velferdsteknologi skulle baseres på standarder definert i rammeverket til Continua Health 

Alliance. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/standardisering-av-velferdsteknologi-med-

continua/id2356200/. 

I tillegg tok Helsedirektoratet frem en referansearkitektur basert på Continua rammeverket. 

Helsedirektoratet sa i rapporten at et krav om sertifisering bør innføres fra 2019. 

Dette kravet har enda ikke blitt innført og Helsedirektoratet/direktoratet er fremdeles veldig 

uklare på dette punktet. Det som fokuseres på er innføring av standarden HL7 FHIR for 

datadeling. 

Egde Consulting har opparbeidet seg en posisjon nasjonalt som et «Center of expertise» 

innenfor krav og reguleringer til produkter som skal anvendes i helsetjenesten og vi mottar 

fler og fler henvendelser fra næringslivet for å bidra med vår ekspertise i utvikling og test av 

produkter. Som et test og sertifiseringssenter hadde vi også som målsetning å levere test og 

godkjenningstjenester til kommuner ved anskaffelsesprosesser. Dette har vært vanskelig å få 

til til nå. Kommunene har til nå hovedsaklig fokusert på funksjonelle krav og har ønsket å 

gjennomføre test av disse selv. Vi ser nå et økende behov for også å fokusere på ikke-

funksjonelle krav for å sikre at krav til integrasjon og bruk av standarder for datadeling, krav 

til sikkerhet, robusthet, brukervennlighet og andre tekniske krav. Dette gir oss håp om at vi 

fremover vil få mulighet til å levere slike tjenester til kommunene – og da særlig i samarbeid 

med I4Helse som arena for samarbeid. 

Å utvikle en samarbeidsarena for gjennomføring av prosjekter innen helse har vært et sentralt 

å strategisk mål i arbeidet og vi har derfor vært aktive pådrivere og engasjert oss i utvikling av 

I4Helse i samarbeid med UiA og JBU. Vi er veldig glade for å i dag se resultatet av blant 

annet dette prosjektet gjennom å være etablert i det nye I4Helse-bygget i Grimstad med 

samarbeidsavtale på leveranse av tjenester innenfor blant annet rådgiving, test og godkjenning 

av helseprodukter. Vi har også dialog med flere av våre kunder om hvordan de kan installere 

sine produkter i infrastruktur på I4Helse slik at vi kan levere våre tjenester i disse lokalene. 

Selv om kravene fra myndighetene til test og godkjenning av produkter fremdeles er vage og 

kun anbefalinger på bruk av standarder, så ser vi at retningen som ble pekt ut i 2014 fremdeles 

gjelder, men at fokus til nå hovedsaklig har vært pilotering og utprøvingsprosjekter for 

enkelte systemer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging. Først mot slutten av 

2019 ble anbefalinger på bruk av standarder for datadeling mellom systemer gitt og vi ser at 

fokuset i direktoratet styrkes innenfor arkitektur og standardisering. Til nå har det vært lite 

helhetstenking rundt felles informasjonsinnhold og mulighet for å gjenbruke informasjon på 
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tvers av bruksområder. 

Kopiert fra ehelse.no : Utviklingen fremover vil i større grad kreve at man standardiserer 

informasjonsinnholdet og etablerer felles informasjonsmodeller som utgangspunkt for å dekke 

mer spesifikke behov. Direktoratet for e-helse har startet et arbeid for på sikt å etablere felles 

informasjonsmodeller. Som utgangspunkt for dette arbeidet er det gjennomført vurderinger av 

standarder og verktøy som kan inngå i et rammeverk for felles informasjonsmodeller. Dette 

rammeverket vil også beskrive prinsipper og metode for informasjonsmodellering og hvordan 

felles informasjonsmodeller skal brukes i arbeidet med å etablere standarder for utveksling av 

informasjon. 

Det er dette arbeidet vi nå har engasjert oss i for å posisjonere I4Helse som en arena for 

utvikling og forvaltning av standarder. 

Egde Consulting har gjennom dette prosjektet også opparbeidet seg en sentral rolle 

internasjonalt som en aktør og pådriver for utvikling og innføring av standarder i 

helsesektoren. I PCHA (Continua) og HL7 FHIR inviteres vi med i diskusjoner og reviews av 

whitepapers og artikler om prosjekter og initiativer. Vi deltar også i arbeidsgrupper for test, 

arkitektur og EU i PCHA. I test- og sertifiseringsgruppen har vi i flere år hatt lederposisjon. 

Gjennom prosjektet har vi fått mulighet til å bygge opp en betydelig kompetansebase innenfor 

teknologi for helsebransjen som har gitt oss en unik posisjon som konsulentselskap i Norge, 

samt bidratt til at norske grundere har hatt suksess med utvikling av deres ide. 

Vi har gjennom dette prosjektet opplevd en økt etterspørsel og vært sentrale 

samarbeidspartnere i mange veldig spennende utviklingsprosjekter. Et eksempel på en 

grunder fra regionen som vi har samarbeidet tett med er Appsens fra ide til marked. De har et 

produkt klart til lansering i 2020 og følger nasjonale og internasjonale krav til datadeling. Det 

blir spennende å følge dem videre. 

3.a Måloppnåelse (egenvurdering) sett kryss: 

Betydelig 

3.b Hvordan er prosjektresultatene kommunisert? Hva er viderformidlet? Effekt utover de 

involverte prosjektpartnere? Gi en beskrivelse (se også punkt 8 vedlegg) 

3.b Hvordan er prosjektresultatene kommunisert? Hva er videreformidlet? Effekt utover de 

involverte prosjektpartnere? Gi en beskrivelse (se også punkt 8 vedlegg) 

Prosjektet og resultatene har blitt kommunisert gjennom mange ulike kanaler fra foredrag på 

konferanser, frokostseminarer, artikler i media, sosiale medier og ikke minst gjennom 

klyngesamarbeid og inkubatorer. 

Gjennom samarbeid med blant annet næringsklynger og ikke minst e-helsealliansen har vi 

arrangert konferanser og seminarer hvor prosjektresultater har blitt kommunisert. Eksempler 

på slike konferanser er årlige konferanser i Grimstad i regi av e-helsealliansen med partnere 

samt årlige seminarer under Arendalsuka. Vi har på disse arenaene hatt sentrale deltakere 

blant annet fra helse- og omsorgsdepartementet, regjering v/ Helse- og omsorgsminister Bent 

Høie, Direktoratet for e-helse, KS, IKT-Norge, Datatilsynet osv. 

Egde Consulting har også gjennomført kurs for Leverandører av produkter og tjenester innen 

ehelse i Norge og andre som jobber med ehelseteknologi i kommuner og sykehus. Her har vi 

delt erfaringer og gitt en introduksjon til arbeidet med standardisering i helsesektoren, 

Continua-rammeverket, utfordringer og muligheter innenfor ehelse og velferdsteknologi. 

Temaer som har vært belyst er Standardisering i helsesektoren, Referansearkitektur for 

velferdsteknologi, Personal Connected Health Alliance og Continua-rammeverket, FHIR, 

Sikkerhet og personvern og utfordringer og muligheter ved bruk av teknologi i helsetjenesten. 

En sentral og etterspurt tjeneste som er et direkte resultat av dette prosjektet er rådgiving på 
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standarder og arkitektur for interoperabilitet i helse. Denne markedsføres nå gjennom Norsk 

helsekonsortium ( https://www.norskhelsekonsortium.no ) og er tilgjengelig her: 

https://60c7a705-b13c-46de-9c12-

336e01438b56.filesusr.com/ugd/28eeb6_3532f0ffaca04723b9504e26f589ed0d.pdf 

4. Prosjektorganisering og 

ressursdimensjonering 

Hvordan har organiseringen vært og er ressursene brukt iht plan – hva er eventuelt avvikene. 

Prosjektet har i perioden vært organisert som et satsingsområdet innenfor virksomheten, 

særlig etter eierskrifte fra Devoteam til Egde Consulting. Prosjektet har hatt stabile allokerte 

ressurser i hele prosjektperioden og har bestått av delprosjektene Arkitektur og 

standardisering, Test samt Sikkerhet og personvern. Prosjektleder for arbeidet har i hele 

perioden vært Ann-Elisabeth Ludvigsen og delprosjektleder for test har i hele perioden vært 

Bjørnar Henriksen. Vi hadde et bytte av ansvarlig for arkitektur og standardisering i 2017 og i 

2019 etablerte vi et eget delprosjekt innenfor sikkerhet og personvern. 

Ressursdimensjoneringen utover dette har variert noe basert på behov i prosjektene. 

5. Kostnader og finansiering 

Prosjektregnskap – totalkostnader 

Se vedlegg. 

Kommenter eventuelle betydelig avvik fra det opprinnelige budsjettet, herunder 

fremdriftsplan.  

Kostnader til lønnsmidler er betydelig økt i forhold til budsjett. Mye av kompetansehevingen 

er gjort gjennom selvstudie og praktisk arbeid fremfor deltakelse på kurs. Dette fordi det har 

vært lite kurs tilgjengelig for de fagområdene vi har bygd opp. Som beskrevet i rapporten 

forøvrig har vi også prioritert å utvikle kompetanse på rådgiving og test i henhold til krav 

fremfor sertifisering. Vi har derfor omprioritert midler avsatt til utstyr og akkreditering til 

dette. 

6. Viktige erfaringer 

Hvilken erfaring har dere gjort i prosjektet som kan ha betydning for fremtidig læring. Er det 

noe dere må være spesielt oppmerksom på i nye prosjekt. 

Viktige læringer vi har gjort i prosjektet er  

• Krav til teknologi ved anskaffelse: det har i helsesektoren hovedsaklig vært funksjonelle 

krav som har vært stilt til teknologi ved anskaffelsen. Dette har sammenheng med manglende 

krav fra myndighetene på områdene, manglende kompetanse blant innkjøpere og tunge og lite 

innovative anskaffelsesprosesser.  
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• Krav til test før implementering: det har vært overraskende hvor lite krav til test før 

implementering som stilles fra offentlige virksomheter. Vår erfaring er at dette i stor grad 

handler om ustrukturert test gjennomført av brukere med fokus på funksjonell test. 

• Krav til sertifisering: Selv om myndighetene i 2014 pekte på Continua* og at det skulle være 

krav til test av uavhengig testpartner iht dette rammeverket fra 2016 og at det skulle være krav 

til sertifisering fra 2019, så ser vi at disse kravene ikke har blitt implementert. 

• Manglende krav til felleskomponenter: Det har i hovedsak vært fokus på implementering av 

enkeltløsninger og krav til bruk av informasjon og datadeling fra og med felleskomponenter 

som f.eks. adresseregisteret osv har vært fraværende.  

* https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/standardisering-av-velferdsteknologi-med-

continua/id2356200/ 

7. Avslutning 

Konklusjoner, videreføring mv. 

Prosjektet har bidratt sterkt til at Egde Consulting har posisjonert seg nasjonalt og åpnet opp 

for nye tjenester og produkter i markedet. Prosjektet har i tillegg bidratt til å sette regionen på 

kartet som ledende innenfor e-helse nasjonalt og internasjonalt. 

Egde Consulting vil ta mål av seg til å bygge videre på resultatet av prosjektet og har etablert 

som et satsingsområde og vi har en klar intensjon om å bidra ytterligere til den regionale 

oppbyggingen innenfor dette feltet. 

Et godt eksempel på et prosjekt som bygger på resultater fra dette prosjektet er GODT 

BEGYNT – prosjektet, hvor Egde Consulting er ansvarlig for å utvikle komponenter og 

standarder som sikrer informasjonsdeling mellom helsestasjoner, foreldre og forskning om 

barn og unges helse. Dette prosjektet er blant annet støttet av Aust-Agder Utviklings- og 

kompetansfond. 

8. Vedlegg 

• Regnskapsoppstilling bekreftet av revisor (for prosjekter der tilskuddet er på 100 000,- 

eller mer.) 

• Utbetalingsanmodning for sluttutbetaling (ikke faktura) 

• Eventuelle rapporter, studier eller annen dokumentasjon som er fremkommet fra 

prosjektet. 

Se vedlegg. 

Prosjektleder 

Ann-Elisabeth Ludvigsen  

Prosjektansvarlig 

Ann-Elisabeth Ludvigsen 
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Kostnader Regnskap Budsjett

Continua medlemsskap 244,502                               530,000                               

Leie av testlab hos Continua for interoperabilitetstest 150,000                               

Akkrediteringskostnader ISO 17025 400,000                               

Audit Continua 100,000                               

Continua testverktøy 40,000                                 

Innkjøp utstyr -                                        -                                        

Opplæring 248,959                               1,090,000                            

Lønnsmidler 15,505,030                          12,700,000                          

Driftsutgifter 695,649                               1,000,000                            

SUM 16,694,140                          16,010,000                          

Kilde Virkelig Planlagt

Aust-Agder Kompetansefond 4,963,688                            4,995,000                            

Egeninnsats* Devoteam 1,730,487                            

Kostnader

Prosjektregnskap – totalkostnader

Finansiering
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Egeninnsats* Egde Consulting 6,417,900                            6,295,000                            

Egeninnsats UiA 130,000                               

Estimert potensielle Inntekter? 3,582,065                            3,400,000                            

Søke andre finansieringskilder 1,190,000                            

SUM 16,694,140                          16,010,000                          



31/20 Sluttrapport fra Egde Consulting AS om prosjektet «Continua Test og sertifiseringssenter» - 20/01095-43 Sluttrapport fra Egde Consulting AS om prosjektet «Continua Test og sertifiseringssenter» : 1_1530.1 Continua prosjektregnskapsoversikt 2015_2019

Oppsummert

2015-2019 2015 2016 2017 2018_2019 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Hele perioden

 1/3-15 til 

28/2-16

 1/3-16 til 

28/2-17

 1/3-17 til 

30/6-18

1/7-18 til 

31/12-19 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Continua medlemsskap 244,502            55,013      124,014   65,475       -                 -                 -                 -                 -                 62,794          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 61,220          -                 -                 -                 -                 -                 -                 0 0 0 0 0 65475 0 0 0 0 0 0

Opplæring 248,959            72,517      176,441    -                 -                 -                 -                 30,572.58    -                 -                 -                 -                 7,371.00      -                 -                 2,718.63      -                 -                 -                 31,855          -                 -                 -                 17,652          -                 7,028            -                 0 0 0 120631 0 9862.76 0 0 524 0 20744 0

Lønnsmidler 15,505,030      ######## ######## ######## 6,087,620 -                 -                 598,125       211,530       244,750       198,000       84,150          122,650       149,600       249,700       116,600       91,300          209,880       168,850       139,700       225,500       224,400       252,450       72,600          183,700       84,700          145,750       224,950       169,400       317,350       242,550       265,925       221,650       394,625       810,700       710,600       703,450       237,820       449,900       583,550       268,400       

Driftsutgifter 695,649            52,057      643,592    -                 -                 13,540          3,133            3,133            3,133            3,133            3,133            3,133            3,133            3,133            3,133            0 6911 2252 0 0 1154.1 0 2581 0 46436 161538 0 0 213320 12182 0 0 49500 0 64710 93325 0 0 0

Sum kostnad 16,694,140      ######## ######## ######## 6,973,128 -                 -                 611,665       214,663       278,456       263,927       87,283          125,783       152,733       260,204       119,733       94,433          212,599       175,761       141,952       225,500       256,255       314,824       72,600          186,281       102,352       192,186       393,516       169,400       317,350       455,870       278,107       342,281       394,625       935,538       710,600       768,160       331,669       449,900       604,294       268,400       

Budsjett 16,010,000      ######## 3,180,000 3,400,000 6,000,000

Innvilget støtte 4,995,000        ######## 795,000   ######## 1,400,000 

Delutbetalt til Devoteam 1,400,000        ########

Delutbetalt til Egde Consulting AS 763,688            763,688   

Utestående beløp ######## 1,400,000 

Tilsagnsnummer 2015/5 16/49  17/12  5/18

Finansiering

Aust-Agder Kompetansefond 4,963,688        ######## 763,688   ######## 1,400,000 

Egeninnsats* Devoteam AS 1,730,487        ########

Egeninnsats* Egde Consulting 6,417,900        ######## ######## 2,214,903 

Egeninnsats UiA -                     

Ekstern finansiering/Inntekter 3,582,065        223,840 3,358,225 

Søke andre finansieringskilder 

SUM Finansiering 16,694,140      ######## ######## ######## 6,973,128 
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Ansatt* Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Totalt

AEL - Ann-Elisabeth Ludvigsen 26 10.5 41.5 26 10 4.5 18 2.5 22 36 40 237

BH - Bjørnar Henriksen 51 19 43 61.5 9 11 18 60 16 51.5 58.5 398.5

EKO - Erland Kolstad 1.5 1.5

ES - Elisabeth S. Siqveland 34 24.75 12.25 1.5 72.5

ES - Even Næsheim Simonsen 75 63 138

JB - Jøran Bøch 43.5 10.5 33 6.5 7 5 18.5 16.5 140.5

JEJ - John Einar Johansen 56 21.5 17 16.5 93.5 110.5 315

SN - Sture Nygård 27.5 27.5

TE - Thommy Evensen 98.5 41 20.5 47.5 3.5 16.5 7 4.5 2 7.5 2 1 251.5

GS - Gisle Stavland 1.5 1.5

JB - Jøran Bøch 1.5 3.5 21.5 18 44.5

JØJ - Jørgen Ødegaard-Jensen 83 83

MH - Mikkel Holen 149 158.5 114 154 126.5 702

PR - Per Rynning 24.5 13.5 38

PTS - Per Terje Skarning 4.5 4.5

SN - Sture Nygård 125.75 86.25 44.75 4 72.25 333

Sum timer 175.5 70.5 182.5 170.25 15.75 99 85 343.75 334.25 224.25 480.5 607.25 2,788.50

timepris 1064

Ansatt* Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Totalt

AEL - Ann-Elisabeth Ludvigsen 27664 11172 44156 36344 0 10640 4788 19152 2660 23408 38304 42560 260,848.00

BH - Bjørnar Henriksen 54264 20216 45752 78082 0 9576 11704 19152 63840 17024 54796 62244 436,650.00

EKO - Erland Kolstad 0 0 0 0 0 1596 0 0 0 0 0 0 1,596.00

ES - Elisabeth S. Siqveland 0 0 36176 26334 13034 1596 0 0 0 0 0 0 77,140.00

ES - Even Næsheim Simonsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79800 67032 146,832.00

JB - Jøran Bøch 0 0 46284 11172 0 35112 6916 7448 5320 0 19684 17556 149,492.00

JEJ - John Einar Johansen 0 0 0 0 0 0 59584 22876 18088 17556 99484 117572 335,160.00

SN - Sture Nygård 0 0 0 0 0 29260 0 0 0 0 0 0 29,260.00

TE - Thommy Evensen 104804 43624 21812 61988 3724 17556 7448 4788 2128 7980 2128 1064 279,044.00

GS - Gisle Stavland 0 0 0 0 0 0 0 0 1596 0 0 0 1,596.00

JB - Jøran Bøch 0 0 0 0 0 0 0 0 1596 3724 22876 19152 47,348.00

JØJ - Jørgen Ødegaard-Jensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88312 88,312.00

MH - Mikkel Holen 0 0 0 0 0 0 0 158536 168644 121296 163856 134596 746,928.00

PR - Per Rynning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26068 14364 40,432.00

PTS - Per Terje Skarning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4788 4,788.00

SN - Sture Nygård 0 0 0 0 0 0 0 133798 91770 47614 4256 76874 354,312.00

Total personalkostnad 186,732.00 75,012.00 194,180.00 213,920.00 16,758.00 105,336.00 90,440.00 365,750.00 355,642.00 238,602.00 511,252.00 646,114.00 2,999,738.00

Continua medlemsskap (PCHA) 55013

Total prosjektkostnad 3,054,751.00

andre kostnader:

Continua medlemsskap 55013
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Prosjekt Hierarki Ansatt* Mar-17

1100 - AAUKF- Continua Test og sertifiseringssenter 2016-2017AEL - Ann-Elisabeth Ludvigsen 6.00

1100 - AAUKF- Continua Test og sertifiseringssenter 2016-2017BH - Bjørnar Henriksen 2.00

1109 - 2017 Continua Test og verifiseringssenterAEL - Ann-Elisabeth Ludvigsen 42.50

1109 - 2017 Continua Test og verifiseringssenterBH - Bjørnar Henriksen 67.00

1109 - 2017 Continua Test og verifiseringssenterEK - Elin Kilen

1109 - 2017 Continua Test og verifiseringssenterES - Even Næsheim Simonsen 89.00

1109 - 2017 Continua Test og verifiseringssenterJB - Jøran Bøch

1109 - 2017 Continua Test og verifiseringssenterPTS - Per Terje Skarning 2.00

1109 - 2017 Continua Test og verifiseringssenterTE - Thommy Evensen

1122 - Appsens estimeringsarbeid (Continua)AH - Andy Harrison

1122 - Appsens estimeringsarbeid (Continua)BH - Bjørnar Henriksen

1132 - Tidewave rådgiving Continua AH - Andy Harrison

9057 - Test av lokaliseringsteknologi InterntBH - Bjørnar Henriksen

9060 - Continua EIK-Egde innføring av KvalitetssystemBH - Bjørnar Henriksen

9060 - Continua EIK-Egde innføring av KvalitetssystemJB - Jøran Bøch 11.00

9060 - Continua EIK-Egde innføring av KvalitetssystemJØJ - Jørgen Ødegaard-Jensen 79.50

9060 - Continua EIK-Egde innføring av KvalitetssystemMH - Mikkel Holen 140.50

9060 - Continua EIK-Egde innføring av KvalitetssystemPTS - Per Terje Skarning 3.00

9060 - Continua EIK-Egde innføring av KvalitetssystemSN - Sture Nygård 101.25

Ansatt* Mar-17

Sum timer pr ansatt

AEL - Ann-Elisabeth Ludvigsen 48.5

AH - Andy Harrison 0

BH - Bjørnar Henriksen 69

EK - Elin Kilen 0

ES - Even Næsheim Simonsen 89

JB - Jøran Bøch 11

JØJ - Jørgen Ødegaard-Jensen 79.5

MH - Mikkel Holen 140.5

PTS - Per Terje Skarning 5

SN - Sture Nygård 101.25

TB - Thomas Brossamain 0

TE - Thommy Evensen 0

Sum timer 543.75

Timekost

Continua Test og sertifiseringssenter

Ansatt* Mar-17

AEL - Ann-Elisabeth Ludvigsen 53,350     

AH - Andy Harrison -            

BH - Bjørnar Henriksen 75,900     

EK - Elin Kilen -            

ES - Even Næsheim Simonsen 97,900     

JB - Jøran Bøch 12,100     

JØJ - Jørgen Ødegaard-Jensen 87,450     
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KØO - Karianne Øydegard Ormseth

SS - Sigurd Stykket

TG - Thomas Waage Gauperaa

MH - Mikkel Holen 154,550   

PTS - Per Terje Skarning 5,500        

SN - Sture Nygård 111,375   

TE - Thommy Evensen -            

Sum peronalkostnad 598,125   

Mar-17

Bilag Andre kostnader:

AR Proforma Medlemsskapsavift PCHAlliance

1201921702 Medlemsskapsavift PCHAlliance

AP 17, 95, 239, 377 + GL 14 Kostnader til leie av lokaler til lab 10,437     

ER 897 Nordic Edge Stavanger

ER 672 og ER 701 ContinuaSummit 2017 Wien

1490, 1438, 1439, 1363 ContinuaSummit 2018 Sitges, Barcelona

ER 329 AR T-shirt

Faktura 708515 (AP 292) ISO standarder for kliniske utprøvinger

ER 961 EHIN i Oslo Spektrum 

AP112 ISO standarder 3,103        

1111 Møte med Vitir i Asker

Faktura 696416 (AP 213) Web Abb ISO Helse

Faktura 695993 (AP 212) ISO standarder for medisinsk utstyr

Faktura 701822 (AP 163) ISO standarder for medisinsk utstyr

Sum andre kostnader 13,540     

Total kostnad
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Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17

28.50 48.50 54.00 4.50 68.50 17.00 95.00 70.50 38.50

40.00 98.00 83.50 20.50 2.00 59.50 99.50 21.50 6.00

1.00 2.00

20.00 29.50

5.00 1.00 14.50 14.00 6.00

1.00 1.00

2.00

3.50

19.50 13.50

32.50

38.00 39.00 18.50

4.00 27.00 4.00

8.50 14.00 14.00

69.00 37.00 12.50

27.80

Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17

28.5 48.5 54 4.5 68.5 17 95 70.5 38.5

0 0 3.5 0 0 0 0 0 32.5

40 98 107 72 41 105 103.5 21.5 6

1 0 2 0 0 0 0 0 0

20 29.5 0 0 0 0 0 0 0

5 8.5 1 0 0 14 28.5 14 6

69 37 12.5 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0

27.8 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 0 0 0 0

192.3 222.5 180 76.5 111.5 136 227 106 83

Personalkostnad

Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17

31,350     53,350     59,400     4,950        75,350     18,700     104,500   77,550     42,350     

-            -            3,850        -            -            -            -            -            35,750     

44,000     107,800   117,700   79,200     45,100     115,500   113,850   23,650     6,600        

1,100        -            2,200        -            -            -            -            -            -            

22,000     32,450     -            -            -            -            -            -            -            

5,500        9,350        1,100        -            -            15,400     31,350     15,400     6,600        

75,900     40,700     13,750     -            -            -            -            -            -            
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-            -            -            -            -            -            -            -            -            

1,100        1,100        -            -            -            -            -            -            -            

30,580     -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            2,200        -            -            -            -            

211,530   244,750   198,000   84,150     122,650   149,600   249,700   116,600   91,300     

Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17

62,794     

3,133        3,133        3,133        3,133        3,133        3,133        3,133        3,133        3,133        

8,033        

22,539     

7,371        

3,133       33,706     65,927     3,133       3,133       3,133       10,504     3,133       3,133       
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Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Totalt

6.00

2.00

467.50

497.50

3.00

138.50

40.50

4.00

2.00

3.50

33.00

32.50

95.50

35.00

47.50

198.00

140.50

3.00

129.05

1,878.55

Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Totalt

473.5

36

663

3

138.5

88

198

140.5

7

129.05

0

2

1878.55

Hentes fra timelistene for 2018

Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Totalt

33,000     37,950     35,750     29,700     27,500     22,550     707,300        

13,750     38,500     4,950        19,800     58,850     24,200     199,650        

118,800   92,400     99,000     160,600   138,050   104,500   1,442,650    

3,300            

152,350        

-            -            -            -            -            17,600     114,400        

217,800        
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5,500        -            -            -            -            -            5,500            

6,600        -            -            -            -            -            6,600            

32,230     -            -            -            -            -            32,230          

154,550        

7,700            

141,955        

-            -            -            15,400     -            83,600     101,200        

209,880   168,850   139,700   225,500   224,400   252,450   3,287,185    3,287,185       

Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Totalt

62,794          

61,220     61,220          

38,637          

8,033            

22,539          

31,855     31,855          

557.1 557               

597 597               

7,371            

3,103            

2718.63 2,719            

4942 4,942            

1969 1,969            

2252 2,252            

-                

2,719       6,911       2,252       -            31,855     62,374     248,589       

3,535,774    
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Prosjekt Hierarki Ansatt* Jul-18

1109 - 2017 Continua Test og verifiseringssenter AEL - Ann-Elisabeth Ludvigsen 9.50

1109 - 2017 Continua Test og verifiseringssenter AH - Andy Harrison

1109 - 2017 Continua Test og verifiseringssenter BGB - Benjamin Gutierrez Børresen

1109 - 2017 Continua Test og verifiseringssenter BH - Bjørnar Henriksen 50.50

1109 - 2017 Continua Test og verifiseringssenter JIØ - Jan Ivar Øyulvstad

1109 - 2017 Continua Test og verifiseringssenter PSS - Phillip Selmer Simonsen

1109 - 2017 Continua Test og verifiseringssenter PTS - Per Terje Skarning

1132 - Tidewave rådgiving Continua AH - Andy Harrison 4.00

1132 - Tidewave rådgiving Continua BH - Bjørnar Henriksen 2.00

1229 - SSHF- Continua_Pilotprosjekt sensorteknologi BH - Bjørnar Henriksen

1227 - Evjeklinikken_ny interaktiv løsning AEL - Ann-Elisabeth Ludvigsen

1227 - Evjeklinikken_ny interaktiv løsning AH - Andy Harrison

1227 - Evjeklinikken_ny interaktiv løsning GG - Gunnar Thor Gudlaugsson

1227 - Evjeklinikken_ny interaktiv løsning JS - Janne Sorteberg

1227 - Evjeklinikken_ny interaktiv løsning KØO - Karianne Øydegard Ormseth

1375 - Ny avtale Evjeklinikken_ny interaktiv løsning AH - Andy Harrison

1375 - Ny avtale Evjeklinikken_ny interaktiv løsning AT - Amanuel Tedla

1375 - Ny avtale Evjeklinikken_ny interaktiv løsning BGB - Benjamin Gutierrez Børresen

1375 - Ny avtale Evjeklinikken_ny interaktiv løsning DSV - Daniell Sundsdal Vassdal

1375 - Ny avtale Evjeklinikken_ny interaktiv løsning GG - Gunnar Thor Gudlaugsson

1375 - Ny avtale Evjeklinikken_ny interaktiv løsning HH - Helene Holte

1375 - Ny avtale Evjeklinikken_ny interaktiv løsning JIØ - Jan Ivar Øyulvstad

1375 - Ny avtale Evjeklinikken_ny interaktiv løsning JS - Janne Sorteberg

1375 - Ny avtale Evjeklinikken_ny interaktiv løsning MD - Micheal Dutt

1375 - Ny avtale Evjeklinikken_ny interaktiv løsning PSS - Phillip Selmer Simonsen

1375 - Ny avtale Evjeklinikken_ny interaktiv løsning RH - Rune Høiseth

1420 - Infodoc Diabeteskontroll BH - Bjørnar Henriksen

1420 - Infodoc Diabeteskontroll DSV - Daniell Sundsdal Vassdal

1420 - Infodoc Diabeteskontroll GEB - Geir Borgi

1420 - Infodoc Diabeteskontroll JIØ - Jan Ivar Øyulvstad

66.00

Ansatt* Jul-18

Sum timer pr ansatt

AEL - Ann-Elisabeth Ludvigsen 9.5

AH - Andy Harrison 4

AT - Amanuel Tedla

BGB - Benjamin Gutierrez Børresen

BH - Bjørnar Henriksen 52.5

DSV - Daniell Sundsdal Vassdal

EA - Eivind Askland

EKS - Erlend Stuve

GEB - Geir Borgi

GG - Gunnar Thor Gudlaugsson

HH - Helene Holte

JIØ - Jan Ivar Øyulvstad

JS - Janne Sorteberg

KE - Kristoffer Evenstad
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KØO - Karianne Øydegard Ormseth

MD - Micheal Dutt

PSS - Phillip Selmer Simonsen

PTS - Per Terje Skarning

RH - Rune Høiseth

TK - Trond Kvarenes

ØS - Ørjan Solli

66

Timesats

Continua Test og sertifiseringssenter

Ansatt* Jul-18

AEL - Ann-Elisabeth Ludvigsen 10,450   

AH - Andy Harrison 4,400      

AT - Amanuel Tedla -          

BGB - Benjamin Gutierrez Børresen -          

BH - Bjørnar Henriksen 57,750   

DSV - Daniell Sundsdal Vassdal -          

GEB - Geir Borgi -          

GG - Gunnar Thor Gudlaugsson -          

HH - Helene Holte -          

JIØ - Jan Ivar Øyulvstad -          

JS - Janne Sorteberg -          

KØO - Karianne Øydegard Ormseth -          

MD - Micheal Dutt -          

PSS - Phillip Selmer Simonsen -          

PTS - Per Terje Skarning -          

RH - Rune Høiseth -          

SUM 72,600   

Jul-18

Bilag Andre kostnader:

1776 Nordic Edge Stavanger

1814 EHIN i Oslo Spektrum 

1675 Nordic Edge Stavanger

1905 IBM THINK OSLO

Faktura 714345 (AP406) ISO standarder for kliniske utprøvinger

Faktura 21814518 (AP 483) Elotec sensorer

Faktura 20158975 (AP 601) Servere 3 stk m utstyr

1201921702 Medlemsskapsavift PCHAlliance

Reiseregning 2440 (ER 428) PCHA/Continua Technical Summit Helsinki

Faktura 736966 (AP204) ISO standarder for helseutstyr

Faktura 21901873 (AP 59) Elotec sensorer

Faktura 21901796 (AP 38) Elotec sensorer

Faktura 21909509 (AP 382) Elotec sensorer

Faktura 20180592 (AP 444) Simpatico Smile CDR

AP 79 Eracom Trådløs bredbånds D-link

ER 631 Reiseregning

Faktura SI-2919 (AP 587) Cascade lisence

AP 301 Firely BV FHIR training Workshop
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Er 702 Fhir DevDays Jan Ivar

Sum andre kostnader -          

Total kostnad 2019
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Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19

33.50 16.00 7.50 16.00 34.50 19.50 20.00 21.50 11.00 20.50

2.00 18.50 29.25 24.50 36.50

31.50 39.00 69.50 44.00 51.25

92.00 46.00 42.00 45.00 34.00 108.50 97.50 96.50 93.50 112.00

21.50

25.50

3.00 1.00 1.00 1.00 1.00

12.00 7.50 1.00 1.50 6.50 1.50

29.50 5.50 3.00 8.00 14.50 3.50

45.50 76.00 52.00

3.00

11.5 25.5 7 36.00 20.50 4.50 22.50 20.50

4.00 1.00

16 41 26.5 60.00 27.00 5.00

10

23.50

1.50

1.50

9.50

23.00

11.00

167.00 77.00 132.50 204.50 154.00 288.50 220.50 241.75 201.50 358.75

Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19

33.5 16 7.5 16 34.5 22.5 20 21.5 11 20.5

12 9.5 11.5 26.5 7 56 27 33.75 48.5 80.5

1.5

31.5 39 69.5 44 51.25

121.5 51.5 87.5 121 86 111.5 105.5 111 97 112

4 1 1.5

9.5

44.5

16 41 26.5 60 27 5
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10

25.5

3 1 1 1 1

11

167 77 132.5 204.5 154 288.5 220.5 241.75 201.5 358.75

1100

Personalkostnad

Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19

36,850   17,600   8,250      17,600   37,950   24,750   22,000   23,650   12,100   22,550   

13,200   10,450   12,650   29,150   7,700      61,600   29,700   37,125   53,350   88,550   

-          -          -          -          -          -          -          -          -          1,650      

-          -          -          -          -          34,650   42,900   76,450   48,400   56,375   

133,650 56,650   96,250   133,100 94,600   122,650 116,050 122,100 106,700 123,200 

-          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

-          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

-          -          -          -          -          4,400      1,100      -          -          1,650      

-          -          -          -          -          -          -          -          -          10,450   

-          -          -          -          -          -          -          -          -          48,950   

-          -          17,600   45,100   29,150   66,000   29,700   5,500      -          -          

-          -          11,000   -          -          -          -          -          -          -          

-          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

-          -          -          -          -          -          -          -          -          28,050   

-          -          -          -          -          3,300      1,100      1,100      1,100      1,100      

-          -          -          -          -          -          -          -          -          12,100   

183,700 84,700   145,750 224,950 169,400 317,350 242,550 265,925 221,650 394,625 

Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19

8111.4

5799.85

9540.7

1227.68

2581

46436

161538

12182

15432

194888

3000

120631
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2,581      17,652   46,436   168,566 -          -          213,320 12,182   120,631 -          
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Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Totalt

20.50 1.00 14.50 77.50 63.50 386.50

4.50 7.50 2.00 3.00 1.00 128.75

7.00 6.00 72.00 2.00 322.25

104.50 12.50 54.00 48.50 4.00 30.50 7.50 1,079.00

1.00 168.00 48.00 238.50

2.00 81.50 2.00 111.00

2.00 4.50 6.00 10.00 29.50

34.00

66.00

173.50

3.00

148.00

5.00

175.50

10.00

68.50 27.00 2.00 121.00

7.00 8.50

48.00 59.50 0.50 108.00

114.50 150.00 93.50 65.70 423.70

2.00 3.50

35.00 23.00 33.00 2.00 102.50

140.00 162.50 3.00 9.00 3.00 7.50 348.00

20.50 3.50 2.50 26.50

15.50 76.00 28.50 120.00

88.50 103.50 192.00

76.50 22.50 71.00 41.00 222.00

66.50 76.50 65.50 208.50

95.00 120.50 215.50

148.00 134.50 37.50 320.00

57.00 84.50 62.50 204.00

737.00 646.00 639.50 216.20 409.00 530.50 244.00 5,534.20

Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Totalt

20.5 1 14.5 77.5 63.5 389.5

73 27 7.5 2 5 1 431.75

7 8.5

55 65.5 72 2 0.5 430.25

104.5 12.5 54 48.5 70.5 107 73 1527

114.5 150 93.5 65.7 95 120.5 639.2

148 134.5 37.5 320

2 8.5

35 23 33 2 102.5

141 162.5 171 48 66 87.5 70 790.5

20.5 3.5 2.5 202



31/20 Sluttrapport fra Egde Consulting AS om prosjektet «Continua Test og sertifiseringssenter» - 20/01095-43 Sluttrapport fra Egde Consulting AS om prosjektet «Continua Test og sertifiseringssenter» : 1_1530.1 Continua prosjektregnskapsoversikt 2015_2019

10

15.5 76 28.5 120

90.5 103.5 81.5 2 303

2 4.5 6 10 29.5

76.5 22.5 71 41 222

737 646 639.5 216.2 409 530.5 244 5534.2

Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Totalt

-          -          22,550   1,100      15,950   85,250   69,850   428,450     

80,300   29,700   8,250      2,200      5,500      1,100      -          474,925     

7,700      -          -          -          -          -          -          9,350          

60,500   72,050   79,200   2,200      -          550         -          473,275     

114,950 13,750   59,400   53,350   77,550   117,700 80,300   1,679,700  

125,950 165,000 102,850 72,270   104,500 132,550 -          703,120     

-          -          -          -          162,800 147,950 41,250   352,000     

2,200      -          -          -          -          -          -          9,350          

38,500   25,300   36,300   -          -          2,200      -          112,750     

155,100 178,750 188,100 52,800   72,600   96,250   77,000   869,550     

22,550   3,850      2,750      -          -          -          -          222,200     

-          -          -          -          -          -          -          11,000        

17,050   83,600   31,350   -          -          -          -          132,000     

99,550   113,850 89,650   2,200      -          -          -          333,300     

2,200      -          4,950      6,600      11,000   -          -          32,450        

84,150   24,750   78,100   45,100   -          -          -          244,200     

810,700 710,600 703,450 237,820 449,900 583,550 268,400 6,087,620  

Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Totalt

8,111          

5,800          

9,541          

1,228          

2,581          

46,436        

161,538     

65,475   65,475        

9862.76 9,863          

12,182        

15,432        

194,888     

49500 49,500        

64710 64,710        

3,000          

524 524             

93325 93,325        

120,631     



31/20 Sluttrapport fra Egde Consulting AS om prosjektet «Continua Test og sertifiseringssenter» - 20/01095-43 Sluttrapport fra Egde Consulting AS om prosjektet «Continua Test og sertifiseringssenter» : 1_1530.1 Continua prosjektregnskapsoversikt 2015_2019

20744 20,744        

124,838 -          64,710   93,849   -          20,744   -          885,508     

6,973,128  
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Prosjekt Hierarki

1109 - 2017 Continua Test og verifiseringssenter

1109 - 2017 Continua Test og verifiseringssenter

1109 - 2017 Continua Test og verifiseringssenter

1109 - 2017 Continua Test og verifiseringssenter

1109 - 2017 Continua Test og verifiseringssenter

1132 - Tidewave rådgiving Continua

1132 - Tidewave rådgiving Continua

1185 - Vitir-Continua testing

1200 - NSCL Continua_Modesensors

1200 - NSCL Continua_Modesensors

1229 - SSHF- Continua_Pilotprosjekt sensorteknologi

1227 - Evjeklinikken_ny interaktiv løsning

1227 - Evjeklinikken_ny interaktiv løsning

1227 - Evjeklinikken_ny interaktiv løsning

9051 - SAFT_Continua Testrammeverk og verktøy

9051 - SAFT_Continua Testrammeverk og verktøy

9051 - SAFT_Continua Testrammeverk og verktøy

9051 - SAFT_Continua Testrammeverk og verktøy

9051 - SAFT_Continua Testrammeverk og verktøy

Sum timer pr ansatt

Continua Test og sertifiseringssenter

Personalkostnad
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Bilag

1201921702

1490

1776

1111

1814

1675

1438

1439

1363

1905

ER 329

Faktura 696416 (AP 213)

Faktura 695993 (AP 212)

Faktura 701822 (AP 163)

Faktura 708515 (AP 292)

Faktura 714345 (AP406)

Faktura 21814518 (AP 483)

Faktura 20158975 (AP 601)
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Ansatt* Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18

AEL - Ann-Elisabeth Ludvigsen 30.00 34.50 32.50 27.00 25.00 20.50

AH - Andy Harrison 17.00

BH - Bjørnar Henriksen 104.00 84.00 90.00 123.50 84.00 65.50

JB - Jøran Bøch 16.00

TE - Thommy Evensen 14.00

AH - Andy Harrison 12.50 35.00 4.50 18.00 19.00 10.50

BH - Bjørnar Henriksen 3.00 18.50 11.00 21.50

BH - Bjørnar Henriksen 4.00

AH - Andy Harrison 17.50 11.50

BH - Bjørnar Henriksen 30.50 8.00

BH - Bjørnar Henriksen

AH - Andy Harrison

JS - Janne Sorteberg

KØO - Karianne Øydegard Ormseth

BH - Bjørnar Henriksen 1.00

KØO - Karianne Øydegard Ormseth 5.00

SS - Sigurd Stykket 6.00

TE - Thommy Evensen 76.00

TG - Thomas Waage Gauperaa 29.30

190.80 153.50 127.00 205.00 204.00 229.50

Ansatt* Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18

AEL - Ann-Elisabeth Ludvigsen 30 34.5 32.5 27 25 20.5

AH - Andy Harrison 12.5 35 4.5 18 53.5 22

BH - Bjørnar Henriksen 108 84 90 146 125.5 95

EA - Eivind Askland 0 0 0 0 0 0

JB - Jøran Bøch 0 0 0 0 0 16

JS - Janne Sorteberg 0 0 0 0 0 0

KØO - Karianne Øydegard Ormseth 5 0 0 0 0 0

MD - Micheal Dutt 0 0 0 0 0 0

SS - Sigurd Stykket 6 0 0 0 0 0

TE - Thommy Evensen 0 0 0 14 0 76

TG - Thomas Waage Gauperaa 29.3 0 0 0 0 0

TK - Trond Kvarenes 0 0 0 0 0 0

ØS - Ørjan Solli 0 0 0 0 0 0

190.8 153.5 127 205 204 229.5

Timekost 1100

Ansatt* Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18

AEL - Ann-Elisabeth Ludvigsen 33,000   37,950   35,750   29,700   27,500   22,550   

AH - Andy Harrison 13,750   38,500   4,950      19,800   58,850   24,200   

BH - Bjørnar Henriksen 118,800 92,400   99,000   160,600 138,050 104,500 

JB - Jøran Bøch -          -          -          -          -          17,600   

JS - Janne Sorteberg -          -          -          -          -          -          

KØO - Karianne Øydegard Ormseth 5,500      -          -          -          -          -          

SS - Sigurd Stykket 6,600      -          -          -          -          -          
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TE - Thommy Evensen -          -          -          15,400   -          83,600   

TG - Thomas Waage Gauperaa 32,230   -          -          -          -          -          

TK - Trond Kvarenes -          -          -          -          -          -          

ØS - Ørjan Solli -          -          -          -          -          -          

SUM 209,880 168,850 139,700 225,500 224,400 252,450 

Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18

Andre kostnader:

Medlemsskapsavift PCHAlliance 61220.3

ContinuaSummit 2018 Sitges, Barcelona 10131.7

Nordic Edge Stavanger

Møte med Vitir i Asker 2718.63

EHIN i Oslo Spektrum 

Nordic Edge Stavanger

ContinuaSummit 2018 Sitges, Barcelona 13048.8

ContinuaSummit 2018 Sitges, Barcelona 5459.51

ContinuaSummit 2018 Sitges, Barcelona 3215

IBM THINK OSLO

AR T-shirt 557.1

Web Abb ISO Helse 4942

ISO standarder for medisinsk utstyr 1969

ISO standarder for medisinsk utstyr 2252

ISO standarder for kliniske utprøvinger 597

ISO standarder for kliniske utprøvinger

Elotec sensorer

Servere 3 stk m utstyr

Sum andre kostnader 2,719      6,911      2,252      -          31,855   62,374   

Total kostnad 2018
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Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Totalt

9.50 33.50 16.00 7.50 16.00 34.50 286.50

2.00 19.00

50.50 92.00 46.00 42.00 45.00 34.00 860.50

16.00

14.00

4.00 12.00 7.50 1.00 124.00

2.00 29.50 5.50 91.00

4.00

29.00

38.50

45.50 76.00 52.00 173.50

11.50 25.50 7.00 44.00

16.00 41.00 26.50 83.50

10.00 10.00

1.00

5.00

6.00

76.00

29.30

66.00 167.00 77.00 132.50 204.50 154.00 1,910.80

Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Totalt

9.5 33.5 16 7.5 16 34.5 286.5

4 12 9.5 11.5 26.5 7 216

52.5 121.5 51.5 87.5 121 86 1168.5

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 16 41 26.5 83.5

0 0 0 10 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 90

0 0 0 0 0 0 29.3

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

66 167 77 132.5 204.5 154 1910.8

Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Totalt

10,450   36,850   17,600   8,250      17,600   37,950   315,150    

4,400      13,200   10,450   12,650   29,150   7,700      237,600    

57,750   133,650 56,650   96,250   133,100 94,600   1,285,350 

-          -          -          -          -          -          17,600       

-          -          -          17,600   45,100   29,150   91,850       

-          -          -          11,000   -          -          16,500       

-          -          -          -          -          -          6,600         
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-          -          -          -          -          -          99,000       

-          -          -          -          -          -          32,230       

-          -          -          -          -          -          -             

-          -          -          -          -          -          -             

72,600   183,700 84,700   145,750 224,950 169,400 2,101,880 

Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Totalt

61,220       

10,132       

8111.4 8,111         

2,719         

5799.85 5,800         

9540.7 9,541         

13,049       

5,460         

3,215         

1227.68 1,228         

557            

4,942         

1,969         

2,252         

597            

2581 2,581         

46,436   46,436       

161538 161,538    

-          2,581      17,652   46,436   168,566 -          341,346    

2,443,226 
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Prosjekt Hierarki Ansatt* Jan-19

1109 - 2017 Continua Test og verifiseringssenter AEL - Ann-Elisabeth Ludvigsen 19.50

1109 - 2017 Continua Test og verifiseringssenter AH - Andy Harrison 18.50

1109 - 2017 Continua Test og verifiseringssenter BGB - Benjamin Gutierrez Børresen 31.50

1109 - 2017 Continua Test og verifiseringssenter BH - Bjørnar Henriksen 108.50

1109 - 2017 Continua Test og verifiseringssenter JIØ - Jan Ivar Øyulvstad

1109 - 2017 Continua Test og verifiseringssenter PSS - Phillip Selmer Simonsen

1109 - 2017 Continua Test og verifiseringssenter PTS - Per Terje Skarning 3.00

1132 - Tidewave rådgiving Continua AH - Andy Harrison 1.50

1132 - Tidewave rådgiving Continua BH - Bjørnar Henriksen 3.00

1227 - Evjeklinikken_ny interaktiv løsning AEL - Ann-Elisabeth Ludvigsen 3.00

1227 - Evjeklinikken_ny interaktiv løsning AH - Andy Harrison 36.00

1227 - Evjeklinikken_ny interaktiv løsning GG - Gunnar Thor Gudlaugsson 4.00

1227 - Evjeklinikken_ny interaktiv løsning JS - Janne Sorteberg 60.00

1375 - Ny avtale Evjeklinikken_ny interaktiv løsning AH - Andy Harrison

1375 - Ny avtale Evjeklinikken_ny interaktiv løsning AT - Amanuel Tedla

1375 - Ny avtale Evjeklinikken_ny interaktiv løsning BGB - Benjamin Gutierrez Børresen

1375 - Ny avtale Evjeklinikken_ny interaktiv løsning DSV - Daniell Sundsdal Vassdal

1375 - Ny avtale Evjeklinikken_ny interaktiv løsning GG - Gunnar Thor Gudlaugsson

1375 - Ny avtale Evjeklinikken_ny interaktiv løsning HH - Helene Holte

1375 - Ny avtale Evjeklinikken_ny interaktiv løsning JIØ - Jan Ivar Øyulvstad

1375 - Ny avtale Evjeklinikken_ny interaktiv løsning JS - Janne Sorteberg

1375 - Ny avtale Evjeklinikken_ny interaktiv løsning MD - Micheal Dutt

1375 - Ny avtale Evjeklinikken_ny interaktiv løsning PSS - Phillip Selmer Simonsen

1375 - Ny avtale Evjeklinikken_ny interaktiv løsning RH - Rune Høiseth

1420 - Infodoc Diabeteskontroll BH - Bjørnar Henriksen

1420 - Infodoc Diabeteskontroll DSV - Daniell Sundsdal Vassdal

1420 - Infodoc Diabeteskontroll GEB - Geir Borgi

1420 - Infodoc Diabeteskontroll JIØ - Jan Ivar Øyulvstad

288.50

Ansatt* Jan-19

Sum timer pr ansatt

AEL - Ann-Elisabeth Ludvigsen 22.5

AH - Andy Harrison 56

AT - Amanuel Tedla 0

BGB - Benjamin Gutierrez Børresen 31.5

BH - Bjørnar Henriksen 111.5

DSV - Daniell Sundsdal Vassdal 0

EKS - Erlend Stuve 0

GEB - Geir Borgi 0

GG - Gunnar Thor Gudlaugsson 4

HH - Helene Holte 0

JIØ - Jan Ivar Øyulvstad 0

JS - Janne Sorteberg 60

KE - Kristoffer Evenstad 0

MD - Micheal Dutt 0

PSS - Phillip Selmer Simonsen 0

PTS - Per Terje Skarning 3
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RH - Rune Høiseth 0

TK - Trond Kvarenes 0

288.5

Timesats 1100

Continua Test og sertifiseringssenter Ansatt* Jan-19

Personalkostnad

AEL - Ann-Elisabeth Ludvigsen 24,750   

AH - Andy Harrison 61,600   

AT - Amanuel Tedla -          

BGB - Benjamin Gutierrez Børresen 34,650   

BH - Bjørnar Henriksen 122,650 

DSV - Daniell Sundsdal Vassdal -          

GEB - Geir Borgi -          

GG - Gunnar Thor Gudlaugsson 4,400      

HH - Helene Holte -          

JIØ - Jan Ivar Øyulvstad -          

JS - Janne Sorteberg 66,000   

MD - Micheal Dutt -          

PSS - Phillip Selmer Simonsen -          

PTS - Per Terje Skarning 3,300      

RH - Rune Høiseth -          

SUM 317,350 

Jan-19

Bilag Andre kostnader:

1201921702 Medlemsskapsavift PCHAlliance

Reiseregning 2440 (ER 428) PCHA/Continua Technical Summit Helsinki

Faktura 736966 (AP204) ISO standarder for helseutstyr

Faktura 21901873 (AP 59) Elotec sensorer

Faktura 21901796 (AP 38) Elotec sensorer

Faktura 21909509 (AP 382) Elotec sensorer

Faktura 20180592 (AP 444) Simpatico Smile CDR

AP 79 Eracom Trådløs bredbånds D-link

ER 631 Reiseregning

Faktura SI-2919 (AP 587) Cascade lisence

AP 301 Firely BV FHIR training Workshop

Er 702 Fhir DevDays Jan Ivar

Sum andre kostnader -          

Total kostnad 2019
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Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19

20.00 21.50 11.00 20.50 20.50 1.00 14.50

29.25 24.50 36.50 4.50 7.50 2.00 3.00

39.00 69.50 44.00 51.25 7.00 6.00 72.00 2.00

97.50 96.50 93.50 112.00 104.50 12.50 54.00 48.50 4.00

21.50 1.00 168.00 48.00

25.50 2.00 81.50 2.00

1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 4.50 6.00 10.00

6.50 1.50

8.00 14.50 3.50

20.50 4.50 22.50 20.50

1.00

27.00 5.00

23.50 68.50 27.00 2.00

1.50 7.00

48.00 59.50

114.50 150.00 93.50 65.70

1.50 2.00

9.50 35.00 23.00 33.00

23.00 140.00 162.50 3.00 9.00

20.50 3.50 2.50

15.50 76.00 28.50

88.50 103.50

11.00 76.50 22.50 71.00 41.00

66.50

95.00

148.00

57.00

220.50 241.75 201.50 358.75 737.00 646.00 639.50 216.20 409.00

Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19

20 21.5 11 20.5 0 0 20.5 1 14.5

27 33.75 48.5 80.5 73 27 7.5 2 5

0 0 0 1.5 7 0 0 0 0

39 69.5 44 51.25 55 65.5 72 2 0

105.5 111 97 112 104.5 12.5 54 48.5 70.5

0 0 0 0 114.5 150 93.5 65.7 95

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 148

1 0 0 1.5 2 0 0 0 0

0 0 0 9.5 35 23 33 0 0

0 0 0 44.5 141 162.5 171 48 66

27 5 0 0 20.5 3.5 2.5 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 15.5 76 28.5 0 0

0 0 0 25.5 90.5 103.5 81.5 2 0

1 1 1 1 2 0 4.5 6 10
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0 0 0 11 76.5 22.5 71 41 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

220.5 241.75 201.5 358.75 737 646 639.5 216.2 409

Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19

22,000   23,650   12,100   22,550   -              -          22,550       1,100        15,950       

29,700   37,125   53,350   88,550   80,300        29,700   8,250         2,200        5,500         

-          -          -          1,650      7,700          -          -             -             -             

42,900   76,450   48,400   56,375   60,500        72,050   79,200       2,200        -             

116,050 122,100 106,700 123,200 114,950     13,750   59,400       53,350      77,550       

-          -          -          -          125,950     165,000 102,850    72,270      104,500    

-          -          -          -          -              -          -             -             162,800    

1,100      -          -          1,650      2,200          -          -             -             -             

-          -          -          10,450   38,500        25,300   36,300       -             -             

-          -          -          48,950   155,100     178,750 188,100    52,800      72,600       

29,700   5,500      -          -          22,550        3,850      2,750         -             -             

-          -          -          -          17,050        83,600   31,350       -             -             

-          -          -          28,050   99,550        113,850 89,650       2,200        -             

1,100      1,100      1,100      1,100      2,200          -          4,950         6,600        11,000       

-          -          -          12,100   84,150        24,750   78,100       45,100      -             

242,550 265,925 221,650 394,625 810,700     710,600 703,450    237,820    449,900    

Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19

65,475        

9862.76

12182

15432

194888

49500

64710

3000

524

93325

120631

213,320 12,182   120,631 -          124,838     -          64,710       93,849      -             
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Nov-19 Dec-19 Totalt

77.50 63.50 269.50

1.00 126.75

322.25

30.50 7.50 769.50

238.50

111.00

29.50

9.50

29.00

3.00

104.00

5.00

92.00

121.00

8.50

0.50 108.00

423.70

3.50

2.00 102.50

3.00 7.50 348.00

26.50

120.00

192.00

222.00

76.50 65.50 208.50

120.50 215.50

134.50 37.50 320.00

84.50 62.50 204.00

530.50 244.00 4,733.20

Nov-19 Dec-19 Totalt

77.5 63.5 272.5

1 0 361.25

0 0 8.5

0.5 0 430.25

107 73 1007

120.5 0 639.2

0 0 0

134.5 37.5 320

0 0 8.5

2 0 102.5

87.5 70 790.5

0 0 118.5

0 0 0

0 0 120

0 0 303

0 0 29.5
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0 0 222

0 0 0

530.5 244 4733.2 6068.2

Nov-19 Dec-19 Totalt

85,250   69,850   299,750         

1,100      -          397,375         

-          -          9,350              

550         -          473,275         

117,700 80,300   1,107,700      

132,550 -          703,120         

147,950 41,250   352,000         

-          -          9,350              

2,200      -          112,750         

96,250   77,000   869,550         

-          -          130,350         

-          -          132,000         

-          -          333,300         

-          -          32,450           

-          -          244,200         

583,550 268,400 5,206,520      

Nov-19 Dec-19 Totalt

65,475           

9,863              

12,182           

15,432           

194,888         

49,500           

64,710           

3,000              

524                 

93,325           

120,631         

20744 20,744           

-                  

20,744   -          650,274         

5,856,794      
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Fra søknad for 2017

Kostnadsart (Hovedposter) 2017 2018 2019

Continua medlemsskap 150,000 150,000 150,000
Leie av testlab hos Continua for interoperabilitetstest30,000 30,000 30,000
Akkrediteringskostnader ISO 17025 200,000
Audit Continua 20,000 20,000 20,000
Continua testverktøy 0 0 0
Innkjøp utstyr 0 0 0
Opplæring 100,000 100,000 100,000
Lønnsmidler 2,700,000 2,500,000 1,500,000
Driftsutgifter 200,000 200,000 200,000

Sum 3,400,000 3,000,000 2,000,000

Kilde 2017 2018 2019

Aust-Agder Kompetansefond 1,400,000 800,000 400,000

Egeninnsats* Egde Consulting 1,400,000 800,000 400,000

Egeninnsats UiA 0 0 0

Estimert potensielle Inntekter? 200,000 900,000 1,200,000

Søke andre finansieringskilder 400,000 500,000 0

0 0 0

0 0 0

Sum 3,400,000 3,000,000 2,000,000

Vær tydelig på om kilden til finansiering er i form av egeninnsats (tidsbruk). Legg også inn eventuell merknad/status for andre finansieringskilder. 

Budsjett

Finansieringsplan
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Sum

450,000
90,000

200,000
60,000

0
0

300,000
6,700,000

600,000

8,400,000

Sum

2,600,000

2,600,000

0

2,300,000

900,000

0

0

8,400,000

Vær tydelig på om kilden til finansiering er i form av egeninnsats (tidsbruk). Legg også inn eventuell merknad/status for andre finansieringskilder. 

Budsjett

Finansieringsplan
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Fra søknad for 2018 og 2019

Kostnadsart (Hovedposter) 2018

Continua medlemsskap 150,000
Leie av testlab hos Continua for interoperabilitetstest 30,000
Akkrediteringskostnader ISO 17025
Audit Continua 20,000
Continua testverktøy 0
Innkjøp utstyr 0
Opplæring 100,000
Lønnsmidler 2,500,000
Driftsutgifter 200,000

Sum 3,000,000

Kilde 2018

Aust-Agder Kompetansefond 1,000,000

Egeninnsats* Egde Consulting 1,000,000

Egeninnsats UiA 0

Estimert potensielle Inntekter? 1,000,000

Søke andre finansieringskilder 0

0

0

Sum 3,000,000

Vær tydelig på om kilden til finansiering er i form av egeninnsats (tidsbruk). Legg også inn eventuell merknad/status for andre finansieringskilder. 

Budsjett

Finansieringsplan
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2019 Sum

150,000 300,000
30,000 60,000

0
20,000 40,000

0 0
0 0

100,000 200,000
2,500,000 5,000,000

200,000 400,000

3,000,000 6,000,000

2019 Sum

400,000 1,400,000

400,000 1,400,000

0 0

2,200,000 3,200,000

0 0

0 0

0 0

3,000,000 6,000,000

Budsjett

Finansieringsplan
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1

AAUKF - Continua Test og sertifiseringssenter_2015-2016 151

AAUKF - Continua Test og sertifiseringssenter_2015-2016 93

AAUKF - Continua Test og sertifiseringssenter_2015-2016 -

AAUKF - Continua Test og sertifiseringssenter_2015-2016

AAUKF - Continua Test og sertifiseringssenter_2015-2016 38

AAUKF - Continua Test og sertifiseringssenter_2015-2016 -

AAUKF - Continua Test og sertifiseringssenter_2015-2016 -

AAUKF - Continua Test og sertifiseringssenter_2015-2016 -
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2 3 4 Totalsum

101 99 41 391

119 51 19 282

- -

- -

9 26 11 84

- - - -

- - - -

- - - -

176 71 246
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Inntekter fra Continua prosjekter 1/3 2017 til 30/6 2018

Prosjekt TimerEkstern arb.tid Fakt. tid Timeinntekt

1132 - Tidewave rådgiving Continua 186.00 186.00 173.50 163,890.00

1185 - Vitir-Continua testing 4.00 4.00 4.00 4,360.00

1200 - NSCL Continua_Modesensors 67.50 67.50 67.50 55,590.00

SUM 223,840.00
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Prosjekt Timer Ekstern arb.tid Fakt. tid

1132 - Tidewave rådgiving Continua 100.00 100.00 100.00

1227 - Evjeklinikken_ny interaktiv løsning 341.50 341.50 341.50

1375 - Ny avtale Evjeklinikken_ny interaktiv løsning 1,675.70 1,675.70 1,675.70

1420 - Infodoc Diabeteskontroll 948.00 948.00 948.00
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Timeinntekt Timekostnad Opp-/Nedskrivning DB timer Fakt.grad DB pr. time Ekst. arb.%

99,000.00 99,000.00 100.00 990.00 100.00

332,585.00 332,585.00 100.00 973.89 100.00

1,841,620.00 1,841,620.00 100.00 1,099.02 100.00

1,085,020.00 1,085,020.00 100.00 1,144.54 100.00

3,358,225.00 
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Ekst. fakt.grad

100.00

100.00

100.00

100.00
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Deloitte. Deloitte AS 
Arendalsveien 2 
N0-4878 Grimstad 
Norway 

Tel: +47 38 12 27 22 
www.deloitte.no 

Til Egde Consulting AS 

RAPPORT OM FAKTISKE FUNN 

Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor vedrørende Egde 
Consulting AS' prosjektregnskap til «Sluttrapport til Aust-Agder Utviklings og kompetansefond - 
Continua test- og sertifiseringssenter», heretter kalt Sluttrapporten. Vårt oppdrag ble utført i samsvar 
med ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlinger". 

Handlingene ble utført kun for å bistå dere i vurderingen av riktigheten av totale kostnader 
oppsummert i prosjektregnskapet til Sluttrapporten, og oppsummeres som følger: 

1 Vi har innhentet og kontrollert prosjektregnskapet til «Continua test- og sertifiseringssenter» for 
perioden 2015-2019 utarbeidet av Egde Consulting AS. Prosjektregnskapet viser totale kostnader 
på kr 16 694 140. Vi har sammenlignet prosjektregnskapet mot selskapets spesifikasjon av 
kostnader brukt på prosjektet. 

2 Kr 15 505 030 av totale kostnader i prosjektregnskapet knyttet seg til lønnsmidler. Lønnsmidler er 
beregnet ut fra antall timer ført på prosjektet. Vi har tatt stikkprøver på timer ført på prosjektet 
mot rapporter fra selskapet økonomisystem over registrerte timer. 

Vi rapporterer våre funn nedenfor: 

a) Med hensyn til punkt 1 har vi funnet samsvarer mellom prosjektregnskap og selskapets 
spesifikasjon av kostnader brukt i prosjektet. 

b) Med hensyn til punkt 2 har vi funnet samsvar mellom timeforbruk lagt til grunn for 
prosjektregnskapet og timer registrert i Egde Consultings økonomisystem. Det er lagt til grunn en 
timesats opp mot kr 1 100 ved beregning av lønnsmidler. Vi har ikke kontrollert timer for perioden 
01.03.2015 til 28.02.2016. Deloitte AS var ikke revisor denne perioden for selskapet Devoteam AS 
som opprinnelig fikk støtte til prosjektet. 

I tilsagnsbrev fremgår det at støtte kan kreves tilbakebetalt dersom maksimumsbeløpet for støtte 
overskrides i henhold til EØS regelverket. Egde Consulting AS har mottatt annen offentlig støtte, men 
da til andre prosjekter med annet formål. 

Siden de ovenstående kontrollhandlingene verken utgjør revisjon eller forenklet revisorkontroll i 
samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at Sluttrapporten ikke 
inneholder vesentlige feil. 

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTIL and each of its member firms are 
legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. 
Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms. 

© Deloitte AS 

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av 
Den norske Revisorforening 
Organisasjonsnummer: 980 211 282 
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Deloitte. side 2 

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller forenklet 
revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap 
og blitt rapport til dere. 

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt i denne 
rapporten og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Rapporten vedrører kun de 
forhold som er spesifisert ovenfor og omfatter ikke regnskapene for Egde Consulting AS som helhet. 

Grimstad, 14. februar 2020 
Deloitte AS 

/<oo JhulOl'\d 
Roar Skuland 
Statsautorisert revisor 
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Side 5 

Oppsummering 

 
For å sikre god planlegging for gjennomføring av et prosjekt for å videreutvikle testlab til en Continua test 

og sertifiseringslab har VRI Agder finansiert et forstudie for dette. Prosjektet denne rapporten omhandler 

har identifisert krav til hvordan et slikt senter kan etableres. 

Et Continua basert test- og sertifiseringssenter i Grimstad vil være strategisk viktig for regionen, og 

forventes å få oppdrag fra leverandører som utvikler velferdsteknologiske produkter både for et norsk og 

internasjonalt marked. Rundt et testsenter vil det også være gode muligheter for bedrifter i regionen til å 

kunne yte tjenester. Hovedmålsetningen med forstudiet var å identifisere hva som skal til for å etablere et 

test- og sertifiseringssenter i samarbeid med Universitet i Agder som er i samsvar med retningslinjer fra 

Continua og for videre å utvikle og stimulere til vekst og nyskaping i regionens næringsliv.  

Rapporten beskriver krav til kompetanse, infrastruktur,  prosesser, organisasjon og tjenester for å etablere 

et godkjent testsenter samt krav til  en fremtidig ISO-sertifisering av kvalitetssystemer og organisasjon. 

Rapporten beskriver også aktiviteter gjennomført for å sikre en kompetansebygging og 

kompetanseoverføring til Agder-miljøet samt markedsførings- og relasjonsbyggingsaktiviteter gjennomført i 

perioden. I tillegg peker rapporten på naturlige samarbeidsprosjekter fremover samt hvordan Continua bør 

implementeres i undervisningen ved Universitetet i Agder. 

 

 

__________________________ 

Ann-Elisabeth Ludvigsen 

28. oktober 2015 
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1 Bakgrunn 

1.1 Ehelse   

For å effektivisere helsetjenestene og for å gi bedre oppfølging av kronikergrupper og sikre at eldre kan leve 

lenger i eget hjem er velferdsteknologi og IKT -løsninger viktige elementer hvor potensialet er langt fra 

utnyttet. Det krever kunnskap og bedre offentlig/privat samspill for a løfte dette markedet. Næringslivet 

kan gi viktige bidrag til de gode løsningene når de kjenner og setter seg inn i sektorens behov, men 

utfordringene er i stor grad basert på integrasjoner mellom løsninger og implementering av løsningene som 

allerede er utviklet. Kommunene er sentrale i tilrettelegging for næringsutvikling og innkjøp, men det er 

behov for tydeligere standarder og krav til infrastruktur. Utnyttelse av IKT og e-helse gir bedre samhandling, 

logistikk, pasientflyt og behandling, men det er i dag store svakheter når det kommer til  integrasjon  av 

løsninger og tjenester for å sikre sikker, god og effektiv flyt av informasjon. 

Helsedirektoratet har i sin SAVE rapporten  (Ref kap 11.1) anbefalt rammeverket til Continua-alliansen som 

det rammeverket den norske referansearkitekturen for velferdsteknologi skal bygges på. Regjeringen 

besluttet i desember 2014 å følge denne anbefalingen  (ref.11.2) 

1.2 Ehelse testlab 

Universitetet i Agder har siden starten på 2013 arbeidet sammen med Devoteam for oppbygging av en 

eHelse test- og infrastruktur som benyttes i ulike forskningsprosjekt. 

Ehelse Testlab ved Universitetet i Agder er finansiert av Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond (AAUKF) 

og oppbygging av infrastruktur og metodikk for  test av utstyr og løsninger for helsetjenesten har vært 

fokus.  

1.3 Continua  

Continua Health Alliance er en non-profit organisasjon som er åpen for deltagelse både fra industri og fra 

helsetilbydere. Formålet er gjennom konsensusprosesser og/eller avstemninger, å bli enige om hvilke 

internasjonale standarder som skal velges for velferdsteknologiområdet. Det er en økende oppslutning om 

Continua over hele verden. Danmark har som det første nordiske landet valgt å legge rammeverket fra 

Continua til grunn for sitt arbeid innenfor telemedisin, inklusive velferdsteknologi.  Verdens 

helseorganisasjon (WHO) og Den Internasjonale Telekommunikasjonsunionen (ITU) har også valgt Continua 

guidelines som rammeverk for standardisering innenfor m-helse. Continua legger grunnlaget for innsamling 

og behandling av data fra trygghetsalarmer og personlige helseteknologisensorer. Rammeverket gjør det 

mulig å samle inn og bearbeide/aksjonere på grunnlag av disse dataene. 

Våren 2014 ble det igangsatt et arbeid fra Helsedirektoratet i forhold til standardisering av 

velferdsteknologi, som i august 2014 foreslo at fremtidige løsninger skule baseres på et standardisert 

rammeverk inklusive test og sertifisering, som er definert av Continua Alliance. En naturlig konsekvens av 
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dette er å bygge opp kompetanse ved UiA innenfor krav fra Continua, med sikte på å kunne etablere et 

fremtidig test og sertifiserings senter basert på dette rammeverket. Det finnes i dag syv sertifiserte 

Continua Test Labs i verden og tre av disse er i Europa (to i UK og ett i Spania).  

1.4 Fra eHelse testLAB til Continua Test Lab 

Universitetet i Agders og Devoteams  satsning for å etablere et testsenter er strategisk viktig og aktualisert 

av foreslåtte krav fra Helsedirektoratet, ref 11.1,  som setter krav til leverandører av velferdsteknologi at 

dette må baseres på Continua rammeverket.  Anbefalingen om dette kravet ble besluttet fulgt av 

regjeringen 18.12.2014 Se pressemelding 11.2 

Bakgrunn for beslutningen er blant annet at felles standarder og rammeverk vil kunne bidra til bedre 

løsninger for kommuner og innbyggere, samtidig som det vil gi økt forutsigbarhet og markedsfordeler for 

næringslivet . 

 UiA inngikk høsten 2014 medlemskap på universitetsnivå i Continua Alliance for derved å få tilgang på 

relevant testdokumentasjon og testprogramvare, samt å kunne bidra inn i alliansens faglige virksomhet. 

Devoteam har senere inngått medlemskap på Contributor level da dette var et krav for å kunne bli godkjent 

test og sertifiseringssenter. 

I Ehelse testlaben kan løsninger testes ut basert på et strukturert rammeverk for å sikre at produktene som 

testes tilfredstiller krav til f.eks. brukervennlighet, sikkerhet, personvern, robusthet, skalerbarhet, 

funksjonalitet osv. Et Continua test og sertifiseringssenter vil kunne bidra med rådgiving under 

utviklingsfasen, pretest og sertifiseringstest av løsninger og nærhet til et slikt senter vil i neste omgang sikre 

konkurransefortrinn for de bedrifter som utvikler innovative løsninger inn i markedet for velferdsteknologi i 

inn- og utland. I samarbeid med Helsedirektoratet vil en søke samarbeid mellom de nordiske landene. 

Det er svært krevende å bygge opp kompetanse, prosesser og tjenester til et fremtidig test- og sertifiserings 

senter, hvor det stilles strenge krav til kompetanse, utstyr og prosesser (eks . ISO-17025 sertifisering). Dette 

er kompetanse som UiA ikke besitter selv. Devoteam har lang erfaring og viktig kompetanse på 

standardiserte tester, og dette er svært kunnskap og metodikk som vil kunne benyttes i et testsenter som 

benytter Continua rammeverket. Vi ser også at elementer av kompetansen som bygges opp i dette 

prosjektet kan ha relevans for Sørlandslab som trolig også vil møte strenge krav til prosesser og 

sertifisering. 

En foranledning til dette prosjektet er et pågående prosjekt eHelse TestLAB som er finansiert av Aust-Agder 

Utviklings- og kompetansefond (AAUKF) der oppbygging av infrastruktur og testmetodikk har vært fokus. 

Devoteam har i tillegg vinteren 2015 mottatt støtte fra  AAUKF for kompetansebygging på Continua 

rammeverket samt godkjenning som test og sertifiseringssenter innenfor Continua.  

For å sikre god planlegging for gjennomføring av et prosjekt for å videreutvikle testlab til en Continua test 

og sertifiseringslab har VRI Agder finansiert et forstudie for dette 
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Prosjektet denne rapporten omhandler har identifisert krav til hvordan et slikt senter kan etableres. 

Et Continua basert test- og sertifiseringssenter i Grimstad vil være strategisk viktig for regionen, og 

forventes å få oppdrag fra leverandører som utvikler velferdsteknologiske produkter både for et norsk og 

internasjonalt marked. Rundt et testsenter vil det også være gode muligheter for bedrifter i regionen til å 

kunne yte tjenester. 

2 Mål 

Hovedmålsetningen med forstudiet var å identifisere hva som skal til for å etablere et test- og 

sertifiseringssenter i samarbeid med Universitet i Agder som er i samsvar med retningslinjer fra Continua og 

for videre å utvikle og stimulere til vekst og nyskaping i regionens næringsliv.  

2.1 Hovedmål 

Vi skal etablere en Continua Test og sertifiseringslab som en sentral aktør innenfor ehelse i Norden og 

internasjonalt innenfor Continua-alliansen innen 2019. 

Langsiktige mål for å oppnå dette er: 

 Vi skal utvikle, tiltrekke og beholde IKT-talentene innen ehelse og velferdsteknologi 

Dette skal vi sikre gjennom partnerskap med Continua-alliansen, utredning av kompetansebehov, 

utarbeidelse av plan for opplæring og sikring av kompetanseutvikling innenfor ehelse 

 Vi skal samarbeide med sentrale aktører innenfor eHelse og velferdsteknologi 

Dette skal vi sikre gjennom tett samarbeid med Helsedirektoratet, kommuner, helseforetak, med andre 

nordiske testsentere og ved å være proaktive overfor nasjonale myndigheter, Continua-alliansen og 

leverandører. 

 Vi skal etablere prosjekter som skaper business   

Dette skal vi oppnå gjennom å etablere en Continua testsenter i løpet av 2015. Ambisjonen er å iløpet av 

2015 ha minimum 2 prosjekter etablert. Gjennom Digin og andre klynger skal vi samarbeide med sentrale 

leverandører og det skal inngås partnerskap med minst et stort IT selskap.  

2.2  Nytteverdi 

En ehelse testlab har svært høy nytteverdi for samtlige aktører/kunder utover prosjektpartnere da disse vil 

få tilgang til rådgivning lokalt for å sikre korrekt implementering og arkitektur i tidlig fase i tillegg til å ha 

mulighet for å få testet og sertifisert eHelse- og velferdsteknologiskutstyr uten å måtte sende det utover 

landegrensene. Test- og sertifiseringssenteret vil også sikre at studenter uteksaminert fra Universitetet i 

Agder er kvalifisert i henhold til siste myndighetskrav og standarder. Dette vil bidra til økt kompetanse i 



31/20 Sluttrapport fra Egde Consulting AS om prosjektet «Continua Test og sertifiseringssenter» - 20/01095-43 Sluttrapport fra Egde Consulting AS om prosjektet «Continua Test og sertifiseringssenter» : 3_sluttrapport VRI prosjekt

 

                                     

             

Side 9 

regionen, og landet forøvrig, samt store sparte kostnader i tid og kapital. Et etablert og definert test- og 

sertifiseringssenter vil også bane vei for ytterligere standardisering som har høy nytteverdi på tvers av 

private og offentlige virksomheter i regionen med tanke på eventuell fremtidig samhandling og hospitering. 

Prosjektets formål er å etablere et test- og sertifiseringssenter hvor aktører fra inn- og utland kan få 

gjennomført test for godkjenning av produktene i henhold til Continua-alliansens rammeverk. 

Test- og sertifiseringssenteret skal etableres for å kunne tilby tjenester innenfor testing og sertifisering av 

eHelse- og velferdsteknologi, samt rådgivningstjenester i henhold til Continuas rammeverk. 

 

2.3 Bidrag til regionen 

Et nasjonalt ehelse testsenter i Grimstad forventes å gi følgende bidrag til regionen: 

o Økt kompetanse og nyskapning i regionen i form av et helt nytt tjeneste/serviceområde innen 

velferdsteknologi. Mulighet til å være en nasjonal, og kanskje Skandinavisk aktør og kompetansesenter 

for eHelse/velferdsteknologi. 

o Sikring og etablering av nye arbeidsplasser i regionen som vil medføre ringvirkninger til andre sektorer i 

form av økt kompetanse i både privat næringsliv og  offentlig sektor samt FoU miljø.  

o Skape entusiasme i regionen som følge av et høyt kvalifisert testsenter som kan tiltrekke andre 

spennende fagmiljøer og investeringer i umiddelbar nærhet av testsenter. 

o Test- og sertifiseringssenter vil bidra til å sikre en region i front med tanke på å ta i bruk teknologi 

innenfor helse -og omsorgssektoren. Dette kan i neste omgang bidra til å forbedre levekårene til 

befolkningen i regionen ved  å skape en tryggere og bedre alderdom i eget hjem.  

o Styrker forskningsmiljøet i regionen og ved Universitetet i Agder i form av utvikling av ny kompetanse 

og videreutvikling av eksisterende kompetanse. Forskningsmiljøet ved Universitetet vil kunne, bl.a. i 

samarbeid med Devoteam, ta en ledende posisjon i forskningsmiljøet tilknyttet eHelse- og 

velferdsteknologi. 

o Videreutvikler eksisterende kompetanse i næringslivet i regionen (Devoteam, Universitetet i Agder + 

samarbeidspartnere i regionen) 

o Økt konkurransekraft ved å ta posisjon innen eHelse- og velferdsteknologi samt mulighet til skalering av 

testsenter til nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter 

o Innovasjon i form av samarbeid med privat næringsliv og FOU-miljøer i regionen og nasjonalt ved 

utvikling av nye løsninger ehelse- og velferdsteknologi 
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3 Prosjektomfang 

Prosjektets omfang er å  kartlegge kompetansebehov, prosess- og tjenestebehov for å bli et godkjent 

testsenter samt bygge kompetanse på Continua rammeverket og tilhørende internasjonale standarder. 

Videre skal det forberedes for en fremtidig ISO-sertifisering av kvalitetssystemene 

Det skulle også gjennomføres en kompetanseoverføring til Agder-miljøet gjennom workshops og opplæring 

både i forhold til Continua og tilhørende infrastruktur/kommunikasjonsløsninger. 

3.1 Inkludert 

 Utrede kompetanse- og teknologibehov for en Continua testlab 

 Utrede muligheten for at sertifisering kan foregå innenfor rammene av eHelse og omsorgsteknologi 

labben ved UiA eller om krav til sikkerhet ikke vil være mulig å innfri uten vesentlig omlegging både 

i fysisk sikring og infrastruktur/nettverk. 

 Utrede plan for ISO sertifisering av testlab 

 Utrede plan for  etablering av rammeverk og prosedyrer for en testlab 

 Utrede krav til tjenester som bør leveres fra ehelse testlab 

 Gjennomføring av workshop for kompetanseoverføring til Agdermiljøet (både offentlig og bedrifter 

innen eHelse og omsorgsteknologi) 

 Gi innspill til hvordan Continua og sertifiseringslab kan integreres i undervisningen for eksempel 

innenfor nettverksdrift eller som mer frittstående kursmoduler. 

 Delta på internasjonale møter knyttet til Continua Brussel/USA/Riga (Brussel november 2014 og 

Continua Summit i Washington i desember 2014) 

 Delta på møter med sentrale helsemyndigheter der Continua er relevant tema 

3.2 Ekskludert 

 Finne egnet lokale for testsenteret  (del av fase 2) 

 Utvikle tjenester for testsenteret 

 Utvikle kompetanse 

 Etablere infrastruktur 

 Gjennomføre ISO og Continuasertifisering 

 Identifisere hvordan et Continua test- og sertifiseringssenter kan kommersialiseres og utvikles til en 

bærekraftig og selvstendig virksomhet.  

 Parallelt med prosjektet vil Devoteam jobbe videre med forretningsutvikling og etablering av 

forretningsområde innenfor ehelse. Forretningsplan for dette området er ikke inkludert i dette 

prosjektet 

 UiA vil jobbe videre med forskning og har også pågående relevante prosjekter som har nytteverdi 

for arbeidet med å bygge opp en Continua testlab. Bl.a har en gjennom EU-prosjektet 

United4Health implementert en pasientløsning innenfor et sikkert norsk helsenett, der pasientene 



31/20 Sluttrapport fra Egde Consulting AS om prosjektet «Continua Test og sertifiseringssenter» - 20/01095-43 Sluttrapport fra Egde Consulting AS om prosjektet «Continua Test og sertifiseringssenter» : 3_sluttrapport VRI prosjekt

 

                                     

             

Side 11 

fra et nettbrett har daglig selvrapportering av medisinsk tilstand. Teknologievaluering og utvikling 

av relevante metoder for koblinger mellom IoT og helseapplikasjoner vil stå sentralt i forskningen 

framover. Arbeid knyttet til dette er ikke inkludert i dette prosjektet 

4 Prosjektutfordringer 

Continua rammeverket har store mangler sett i forhold til nødvendige krav til velferdsteknologi og 

varslingssystemer som trygghetsalarmer, der teknologi og applikasjoner vil være avhengig av robusthet, 

sikkerhet og pålitelighet i de benyttede kommunikasjonsløsningene og infrastrukturen. Krav og sertifisering 

av den underliggende infrastrukturen er ikke tilfredsstillende løst i dag. 

Nettopp på dette området er det muligheter for interessant forskning og evaluering av mulige løsninger, 

med sikte på å gi anbefalinger til det pågående standardiseringsarbeid. Dette gjelder både for norske, 

skandinaviske og internasjonale forhold, og UiA har allerede bidratt med vitenskapelige publikasjoner som 

har hatt fokus på standardisering av eHelse løsninger. Et viktig element her er muligheter for integrasjon 

mellom Internet og Things (IoT) teknologiløsninger, og mulighetene for å benytte dette til helseformål. 

Problemstillingen omfatter både enheter, APP'er og Sky-tjenester som det vil være nødvendig å få integrert 

innenfor sikre helsenettverk.  

Devoteam og Universitetet i Agder har etablert samarbeid med Helsedirektoratet og sentrale leverandører i 

Norge for å sikre at vi påvirker Continua alliansen til å videreutvikle rammeverket i henhold til norske krav. 

Sentrale forbedringsområder med prioritering er beskrevet i kapittel  4.1.  

En utfordring i prosjektet har vært manglende tilgang på produkter og infrastruktur som er implementert i 

henhold til Continua rammeverket. Produktene som benyttes innenfor sektoren idag er  siloløsninger med 

manglende interoperabilitet.  Store utfordringer må overvinnes for å nå målene om et mer effektivt 

helsevesen. Mulighetene i ny teknologi må utnyttes bedre og samhandlingsløsningen må moderniseres i 

henhold til dagens krav om hvordan sømløs samhandling skal fungere. Videre er det identifisert at 

aktørbildet i sektoren er komplisert med mange små enheter og leverandører, bestilling og utvikling er i 

stor grad ukoordinert mellom aktørene og dette fører til lav omstillingstakt i sektoren. Det store antallet 

aktører i et lite marked fører også til mange små systemer og dermed ett stort antall nødvendige 

integrasjoner mellom systemene. Mangelen på en moderne samhandlingsløsning og støttesystemer gjør i 

tillegg integrasjonen mellom systemene unødvendig komplisert. 

Det kreves både dyp og bred kompetanse for å gjøre de rette valgene for etablering av infrastruktur.  

Helsedirektoratet planlegger å ha klar en referansearkitektur som ivaretar nødvendige krav for 

standardisering på kort sikt innen utløpet av 2015. Universitetet i Agder og Devoteam har bidratt med 

innspill til denne arkitekturen. Inntil en referansearkitektur er klar har det vært vanskelig å utrede endelige 

krav til infrastruktur på en slik lab.  
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4.1 Identifiserte og prioriterte forbedringsområder i Continuarammeverket 

Input to future work in Continua Prioritization Comments Column1

Alarm handling with multimedia 

communication over IP 1

Necessary to define actual standards for voice 

and video, where several standards may be used 

including WebRTC

Alarm handling should be 

configured according to the SCAIP 

standard

Location and tracking possibilities (indoor and 

outdoor) 1

GPS positioning services are highly 

requested from health care services 

especially for patients with 

dementia.

Service activation from service center (turn 

on/off monitoring, actuators etc.) 2

Necessary to define actual standards in order to 

avoid proprietary solutions

Important functions as for instance 

to remotely open the front door in 

emergency situations.

Service configuration from service center 

(rules, set parametres etc.) 2

Necessary to define actual standards in order to 

avoid proprietary solutions

Important functions to remotely 

disable actual functions or change 

some defined parameters based on 

ad-hoc needs.

Technical service and maintenance from 

service center (start/stop, reset and restart, 

fault diagnosis, delete stored data etc. ) 2

There should be actual standards to be used 

covering such services. 

Security (role based access control (user, care 

worker, next of kin etc.), encryption,  etc.) 1 IAM solutions . Role based,decision based,

Necessary to implement security 

and integrity for the transportation 

layers. This might be country 

specific depending upon the actual 

infrastructure and configurations.

Modernization of TAN/PAN (include other 

protocols eg. Z-wave…. 1

expanding home automation integrated into 

Continua Framework with implementing z-wave 

and DASH7 as recommended standards

Activities for implementing a proof-

of concept should be started

Modernization of WAN (HL7 ver 3.x, FHIR….) 2

FHIR and MHD should be used as replacements 

for HL7 v2 and v3, or should be optional standards

Activities for implementing a proof-

of concept should be started

Classification of equipment - what need to be 

according to Continua? (what about 

smarthouse solutions - home alarms, ekey, 

and multimedia equipment etc.) 3

In Norway, there should be some optional 

amendments to the Continua standards in order 

to incorporate new functions and services that 

are not yet defined as Continua requirements

Robustness in end-end communication, 

including keep-alive functionality 3

Important for call center operator to know if 

sensors or functions are out of order, where 

necessary measures has to be taken 

This can be solved on the 

application layer, but preferably 

should be incorporated in the 

network layers

Alarm systems for employees 3

Not covered today within the Continua 

standardization

In some cases employees in home 

healthcare services or nursing home 

services will need to have a 

personal alarm system, in order to 

get assistance in cases needed.

 

5 Tidplan 

Prosjektet har varighet fra desember 2014 til høsten 2015. 

6 Budsjett og kostnader 

400 000 nok hvorav ca. 50000 har vært  benyttet til reiser.  

Budsjett 

Finansiering Kostnader 

VRI-region Utgifter til forskning  
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400 000 

 

0 

Egeninnsats 
0 

 

Timekostnader i bedriften 
350 000 

Andre finansieringskilder 
0 

 

Andre utgifter 
50 000 
(reisekostnader) 

Sum finansiering: 400 000 Sum kostnader: 400 000 
 

 

7 Organisasjon 

Devoteam har lang FoU erfaring både fra telecom, energisektoren, alarm og eHelse. De har deltatt i flere 

FoU prosjekter innen eHelse, blant annet sammen med Universitetet i Agder. 

Ann-Elisabeth Ludvigsen jobber som senior rådgiver i Devoteam. Hun har jobbet tett med UiA, senter for 

eHelse og omsorgsteknologi over flere år og kjenner eHelse markedet og de underliggende løsningene 

godt. Hun har dessuten lang erfaring med testmetodikk og prosjekter innen telecom, energi. 

Prosjektet var organisert med en styringsgruppe som består av Ann-Elisabeth Ludvigsen, Devoteam og 

Frank Reichert, UiA. Rune Fensli, UiA er prosjektleder. Prosjektet har varighet fra desember 2014 til 

sommer 2015. 

Ann-Elisabeth Ludvigsen fra Devoteam er prosjektleder 1-2 dager pr. uke og har i så langt det har vært 

mulig og hensiktsmessig utført arbeidet med UiA, tett på labben og eHelsemiljøet. Når Ann-Elisabeth har 

deltatt på konferanser og møter finansiert av prosjektet så har hun representert Universitetet i Agder.  

8 Rapport  

Prosjektet har gjennomgått krav til en Continua testlab. Disse er listet opp under og forslag til tiltak 

beskrevet vil tas videre av Devoteam i prosjektet for etablering av Continua test og sertifiseringslab støttet 

av Aust-Agder Utviklings-og kompetansefond og av Universitetet i Agder i prosjektet ehelse testlab også 

støttet av Aust-Agder Utviklings-og kompetansefond. I tillegg er mye av tiden brukt til etablering av 

kontakter og markedsføring av satsningen.  Det er gjennomført kurs for offentlige og private aktører samt 

gjennomført en vurdering av hvordan Continuarammeverket og testlab kan inngå i undervisningen ved 

Universitetet i Agder. 
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8.1 Markedsføring og etablering av kontakter 

Det er etablert tett samarbeid med noen leverandører samt etablert tett samarbeid både med andre 

Continua aktører og testlab's - spesielt i Norden - og ikke minst med Helsedirektoratet.  Det er idag vel kjent 

at Universitetet i Agder og Devoteam etablerer Continua test og sertifiseringslab og vi har allerede sett 

effekt av dette arbeidet, f. eks. i forbindelse med tildeling til Grimstad kommune fra Helsedirektoratet om 

etablering av rammeverk og metodikk for Grimstad Living Lab som pekte på viktigheten av synergier med 

Continua test og sertifiseringssenteret.  Se kapittel 9 for mer informasjon om aktiviteter gjennomført for 

markedsføring og etablering av kontakter. 

8.1.1 Anbefaling for videre arbeid 

Det er viktig for videre markedsføring at vi får gjennomført referanseprosjekter og får etablert en 

forretningsmodell for testlab slik at det blir tydelig hvilken rolle testlab har med hensyn på kommuner og 

leverandører. Det er idag Universitetet i Agder som pekes på som testlab og forretningmodellen for denne, 

hvordan salg og markedsføring skal gjøres, organisasjon, kompetansebygging, tjenesteleveranser osv.  

Devoteam som privat tjenesteleverandør sertifiserer sine ansatte, men vi ser at henvendelser fra 

leverandører og kommuner går til Universitetet og nå også til Grimstad kommune etter tildelingen fra 

Helsedirektoratet.  Spørsmålet er om denne tjenesten skal være en offentlig evnt. gratis tjeneste for 

kommuner og leverandører eller om det er akseptert at dette er et en tjeneste som disse må betale for og 

om et privat selskap kan levere denne tjenesten.  

Det må i såfall etableres et tettere samarbeid med Universitetet og Grimstad kommune for å sikre 

lønnsomhet i fremtiden for Devoteam i  denne satsningen.  

8.2 Krav til Continua Test og sertifiseringslab 

8.2.1 Forretning og styring 

En etablering av en Continua test og sertifiseringslab setter krav til organisasjon med tanke på hvordan 

selskapet er organisert, uavhengighet ved gjennomføring av sertifiseringstest, sikkerhet og konfidensialitet 

overfor kunder og prosesser og rutiner for dette.  Om eier av sertifiseringslab har egne produkter innenfor 

segmentet er det viktig at personer som arbeider med dette ikke er organisert sammen med test og 

sertifiseringslab. Dette for å sikre at det er forskjellige interesser som utvikler og tester ressurser.  Dette vil 

man kunne løse ved at testsenteret er en selvstendig avdeling i Devoteam evnt. et separat selskap som 

benytter Devoteam til test og sertifiseringstjenester. På denne måten vil man kunne skille interessenter. 

Det er  også en forutsetning for en godkjenning som en Continua test og sertifiseringssenter at 

organisasjonen er sertifisert i henhold til ISO 17025 standarden.  Denne standarden setter krav til 

dokumentasjon av prosesser og rutiner i et kvalitetssystem og til hvordan man sikrer at ressurser på alle 

nivå i organisasjonen følger disse. Det er et krav at det er en utpekt ansvarlig for etablering og daglig 

monitorering av at organisasjonen arbeider i samsvar med kvalitetssystemet. 
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8.2.2 Uavhengighet  

Continua Test Lab skal ikke ha utestående interessekonflikter som ville heve bekymringer om integriteten 

til resultatene fra Test Lab. Hvis Test Lab har noen områder av engasjement som kan utgjøre en 

interessekonflikt skal Continua informeres om dette. Hvis bevis er gitt som begrenser risikoen vil 

laboratoriet fortsatt være i stand til å kvalifisere seg. 

Typer situasjoner at organisasjonen bør informere Continua om og avsløre hvorfor dette ikke er en 

interessekonflikt er: 

 Hvis organisasjonen planlegger å produsere eller er del av en større organisasjon som planlegger å 

produsere produkter for Continua sertifisering. 

o Her har Devoteam sammen med Universitetet interesser i et produkt kalt forløpsjournal 

for oppfølging av Kols pasienter. Dette produktet er per idag ikke kommersialisert og 

planer for dette er ikke besluttet enda. Inntil så eventuellt skjer bør det ikke være et 

problem. 

 Hvis organisasjonen er eid eller delvis eid av et selskap eller organisasjon som er en konkurrent av 

Continua. 

o Ikke relevant per idag. 

 Hvis organisasjonen gjør kontrakt eller utviklingsarbeid for continua medlemsbedrifter eller utvikler 

produkter for salg til continua medlems produkter som krever sertifisering testing. 

o Devoteam leverer tjenester innenfor pretest, arkitektur, utvikling og rådgiving. For 

sertifiseringstest er det viktig at ressurser som jobber med dette er forskjellige fra de som 

leverer slike tjenester . 

8.2.3 Administrasjon 

 Continua Test Lab skal ha en mekanisme for å behandle betalinger som gir konfidensialitet og 

sporbarhet for kundene.  

o I Devoteam anvender  vi et ERP system som sikrer dette. 

 

  Continua Test Lab skal ha en mekanisme for å planlegge sertifisering testing som gir 

konfidensialitet og pålitelighet for kundene.  

o Det må etableres et system for bestilling, planlegging og håndtering av sertifiseringstest. 

Dette innebærer bl.a. emailadresse/format for bestilling, NDA, kontaktperson, 

ressursstyring, gjennomføring, rapportering og lagring 

 

8.2.4 Konfidensialitet, kontroll, lagring og sporbarhet 

 Continua Test Lab har den nyeste versjonen av Continua Test Tool og en gyldig lisens for Test 

Manager ™ brukergrensesnitt. 
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o Det må utarbeides prosesser, rutiner og sjekklister for å beskrive hvordan man 

håndtere konfigurasjonsstyring med tanke på hardware, software, dokumenter 

og testmiljø 

 Test Lab skal ha et sikkerhetssystem som garanterer at kundedata lagres sikkert, og at dette 

systemet er riktig sikkerhetskopiert til en ekstern backup (sekundær lagring) offsite - Systemet skal 

sikre at kun autorisert personell har tilgang til poster for continua medlemsbedrifter. I tillegg skal 

rutiner være på plass for å garantere begrenset tilgang til enheter og resultater fra testsesjoner av 

kunders produkter 

o Det må etableres en sikkerhetspolicy inkludert fysisk sikkerhet som sikrer 

autorisasjon av personell og begrenset tilgang til produkter og testresultater. 

 

 Testlab skal lagre kundedata i minimum (3) år etter utløpet eller oppsigelse av vilkårene i avtalen 

med Continua Health Alliance. 

 

o  Det må etableres rutiner for sikker oppbevaring i sammenheng med etablering 

av lagringsløsning 

 

 Test Lab skal kunne lagre minimum dagens liste over Continua Interoperabilitet produkter for 

Continua sertifiseringsprogram. Lagring skal ta hensyn til sikkerhet, organisasjon og skalerbarhet for 

potensielt mange enheter. 

o Det er etablert en testlab/utstyrsrom for Continua i Devoteams lokaler.  

Nødvendig utstyr for gjennomføring av interoperabilitetstest må anskaffes.  

 

8.2.5 Styringssystem 

 Test Lab skal ha et styringssystem som inkluderer klager på tjenesten. Systemet for styring av klager 

i forhold til Continua sertifiseringsprosessen skal også omfatte en opsjon for at kunden kan varsle 

Continua 

o Det er etablert en emailadresse continua@devoteam.com og det må etableres 

rutiner for tilbakemelding/feedback på test. 

 Testlab skal ha et system for registrering og håndtering av avvik. Prosedyrer skal eksistere som 

sikrer håndtering avvik, læring og at aksjoner tas for at det ikke skjer igjen. Jevnlige målinger 

skal gjøres for å sikre at ikke kvaliteten ikke svekkes til et uakseptabelt nivå. Det skal avholdes 

jevlige møter med senior personell angående kvalitetsbekymringer og vurdering av tiltak. 

 

 Test Lab skal ha et styringssystem som håndterer revisjon og befaringer av Continua personell. 

Revisjon og kontroll kan utføres av Continua men vil ikke skje uten å gi varsel på minimum fire uker 
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i forveien. Dette kan omfatte inspeksjon av anlegget, forespørsler om demonstrasjon eller testing 

kunnskap og intervjuer med nøkkelpersoner. 

o Det må utarbeides rutiner  for revisjon og kontroll fra Continua  

8.2.6 Kompetanse 

 Continua Test Lab skal ha en mekanisme for å sikre at ansatte har kompetanse og forstår hvordan 

de bruke gjeldende Continua Test Tool (e). 

 Test Lab ansatte skal være teknisk dyktig slik at de er i stand til å identifisere og bestemme på feil 

enhet i tilfeller av testtilfelle svikt. Dette vil innebære en evne til å lese og forstå testbeskrivelser og 

profienincy i å bruke analysator verktøy for å isolere feil. 

o Det må utarbeides en  plan for kompetansebygging for å dekke kravene; 

 Design guidelines 

 Standarder og spesifikasjoner 

 Testtool 

 Testprosedyrer 

 Interoperabilitet prosedyrer 

 Devicer 

 Forståelse av testbeskrivelser og troubleshooting 

 Test Lab skal ha plan for hvordan de sikrer tilstrekkelig personell til å håndtere skalering hvis 

etterspørselen stiger.  

 Testlab skal ha en liste over godkjente underleverandører med akkreditering eller annen 

dokumentasjon på kompetanse. 

 

 Testlab skal ha en kompetanseplan som støtter opp under overstående.   

o Det må etableres en plan for rekruttering/omprioritering/ressurshåndtering/kursing 

samt kursprogram 

8.2.7 Organisasjon 

o Test Lab skal utnevne en primær virksomhetskontakt som "Test Lab Manager". Test Lab Manager 

vil være det primære kontaktpunkt mellom Continua TCWG og testlaboratorium for spørsmål om 

problemer rundt Test Lab drift, kvalitet eller styringssystem. 

 

o Test Lab skal utnevne en primær teknisk kontaktperson som "Test Lab Technical Director". Teknisk 

direktør vil være grensesnittet for spørsmål fra continua medlemmer som gjennomgår sertifisering 

om testresultater og vil arbeide med Continua å bidra til å løse konflikter rundt disse. 

 

o Test Lab skal ha minst en Continua Certification Expert. Hvis dette ikke er  på plass, skal Test Lab 

skal dokumentere at minst ett medlem av Test Lab har kjennskap til den gjeldende versjonen av 
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continua Design Guidelines og underliggende standarder og spesifikasjoner, Test Tool, test 

prosedyrer, interoperabilitet prosedyrer, og enhetene i Interoperability Program. 

 

 

8.2.8 Testlab 

1. Test Lab skal være i stand til å demonstrere Continua test og sertifisering plan og mer spesifikt de 

sertifiseringsspesifikasjoner som tilbys av Continua følges når tester gjennomføres. 

2. Test Lab har nødvendig maskinvare som er nødvendig for å utføre testing av interoperabilitet ifølge 

Continua Health Alliance 

o for å bli et test senter så skal vi ha tilgjengelig alle sertifiserte produkter som er kommersielt 

tilgjengelig som ikke har en uforholdsmessig høy pris. Dette fremgår av en liste som Continua 

skal vedlikeholde.  

3. Test Lab skal generere en testrapport ved hjelp av Continua testverktøy. Alle testresultater og 

logger referert i rapporten som skal brukes som bevis skal tydelig kobles til continua krav. Test 

Rapport skal gi en oppsummering av testresultatene slik at testadministrator lett kan bestemme 

bestått / ikke bestått status. 

4. Test Lab skal ha tilstrekkelig utstyr og kompetanse til å bruke utstyret slik at problemer og feil kan 

isoleres. Eksempler er protokoll analysatorer og debuggere for Bluetooth, USB, 11073-X, TCP / IP og 

PHM. Analyseverktøy er ikke gitt av Continua og kostnader og kjøp av disse verktøyene bør gjøres 

av Test Lab. 

5. Test Lab skal gi testresultatene til medlemsbedriften som får et produkt sertifisert samt støtte for 

oppfølgingsspørsmål knyttet til testresultatene. Test Lab skal ha et system hvor kunden selv kan gi 

Continua rett til å inspisere testresultater. Hvis kunden velger å vise sine resultater til Continua, må 

Test Lab også støtte oppfølgingsspørsmål knyttet til resultatene. 

6. Test Lab skal sikre lagring av testresultater, standarder og testplanen versjoner og aktuelle errata 

problemstillinger som brukes på tidspunktet for testing, kundeinstruksjoner, notater, 

brukermanualer, kundeklager eller forespørsler. 

7. Continua medlemmer skal gis rett til å være vitne til sertifiseringstesting som utføres på sin enhet. 

Test Lab skal gi private rom og rom for å tilrettelegge for dette. Før opp eventuelle ytterligere 

bestemmelser, kostnader eller effekter på å planlegge dette måtte medføre. 

8. Test Lab skal kunne gi Continua med statistikk i forhold til sertifiseringer. Dette inkluderer antall 

enheter sertifiserte, funksjoner sertifisert, transporterer sertifisert og trendinformasjon for disse 

kategoriene over tid. Continua vil også være lurt å samle informasjon om prosentandel av feil før 

passerende resultater er oppnådd og den høye sannsynligheten feil saker for å sertifisere enheter. 

9. En Continua Test og sertifisering plan krever at når en enhet går for sertifisering teste en hands-off 

tilnærming er vedtatt der leverandøren ikke kan gjøre noen endringer i enheten og / eller systemet 

under test. Test Lab bør ha et system på plass for å sikre at enheten ikke er tuklet etter  at 

sertifiseringsprosessen begynner. 
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10. Test Lab skal gjennomføre testplan som beskrevet i sertifiseringsspesifikasjon (via Test Tool og 

Interoperabilitet Prosedyrer). Ved mislykket test skal Test Lab konsekvent vil håndtere disse sakene 

for å utlede en endelig dom for testrapport. 

8.2.9 Fysisk miljø 

 Test Lab skal kunne gi konsistente og riktige miljøforhold i både testing og lagringsanlegg. Dette 

inkluderer Temperatur, rommet, Fuktighet, Radio Frequency isolasjon (om nødvendig). 

o Det må gjennomføres en evaluering om dagens testlab på Universitetet dekker kravene. 

Om ikke må dette forbedres og kostnadene for dette må finansieres 

8.3 Workshop for kompetanseoverføring til Agdermiljøet (både offentlig og 

bedrifter innen eHelse og omsorgsteknologi) 

Vi mottok gode tilbakemeldinger etter gjennomført kurs i juni 2015. Vi har også mottatt forespørsler fra 

flere private og offentlige aktører både i  regionen og nasjonalt om å gjennomføre nye kurs. Kursaktiviteter 

anbefales å inngå som en del av tjenestekatalogen fra testsenteret 

8.4 Innspill til hvordan en Continua og sertifiseringslab kan integreres i 

undervisningen for eksempel innenfor nettverksdrift eller som mer 

frittstående kursmoduler. 

8.4.1 IKT Masterutdanning 

Continua rammeverket bør inkluderes som et kurs i kursporteføljen i IKT Masterutdanningen. 

8.4.2 Etter- og videreutdanning 

Et kurs i Continua og norsk referansearkitektur kan etableres som et etter- og videreutdannings kurs ved 

UiA. 

8.4.3 Master i helse og sosialinformatikk 

Standardisering og Continua inngår allerede i HSI 408 Teknologiforståelse, men dette faget må hele tiden 

oppdateres i henhold til siste versjon av norsk referansearkitektur og arbeidet med videreutvikling av 

Continua rammeverket. 

 

8.5 Kompetanse- og teknologibehov for en Continua testlab 

Et av formålene med forstudiet var å utrede kompetanse- og teknologibehov for en Continua testlab. 
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I prosjektperioden er det etablert tett samarbeid med Continua-alliansen både fra Devoteam og fra 

Universitetet i Agder. Devoteam har fått støtte fra Aust-Agder kompetanse og Utviklingsfond  for utvikling 

av kompetanse innenfor Continuastandarden.  I dette prosjektet er det allokert to ressurser som har startet 

på kompetansebygging frem mot en Continua Certified Expert eksamen.  Behovet er at denne eksamen skal 

være gjennomført innen utgangen av 2015.  Begge kandidatene deltok på Continua Summit i Paris for å bli 

kjent med Continua-alliansens arbeidsmetoder og verktøy samt demonstrere kompetanse ved deltakelse i 

arbeidsmøter i blant annet arbeidsgruppen for test og sertifisering.   

For å bli godkjent som Continua Certified Expert må man ha bidratt i arbeidsgruppene med vurderinger, 

evalueringer eller forbedringer av eksisterende rammeverk og gjennom dette demonstrert god kompetanse 

innenfor: 

8.5.1 Sertifiseringsprosessen 

o God kompetanse om innholdet i en sertifiseringsprosess, kravene til en sertifisering, 

testplaner og spesifikasjoner samt evaluering av prosessene. 

8.5.2 PAN-LAN-TAN grensesnitt -  standarder og testing 

o PAN-LAN-TAN grensesnitt spesifikasjoner (USB PHDC, Bluetooth HDP, ZigBee HCP, 

Bluetooth Smart, NFC) 

o IEEE 11073-20601 Optimized Exchange Protocol,  

o IEEE 11073-104zz  Device Specializations: Weighing Scale, Glucose Meter, Pulse Oximeter, 

Blood Pressure Monitor, Thermometer, Cardiovascular, Strength, Activity Hub, Adherence 

Monitor and Peak Flow Monitor, Body Composition Analyzer, Basis ECG and International 

Normalized Ratio. 

o  Continua Design Guidelines for PAN-LAN-TAN Interfaces. 

o Application Protocol Data Units (APDU) encoding/decoding eksempler og praksis 

o  PAN-LAN-TAN Interface testing; Prosess for utvikling av Test prosedyrer og testplan for 

Type D sertifiseringer,  FAIL/INCONC  analyse av testresultat, drift og vedlikehold av testbed 

for interoperabilitetstest, avvikshåndtering (Continua Waivers Policy), PAN-LAN-TAN Test 

Tool external hardware setup and maintenance, PAN-LAN-TAN Test Tool configuration 

(PICS, PIXIT, General Parameters) and operation, Testing against CESL example devices 

(Agents and Managers) with TCP,USB PHDC, Bluetooth HDP and ZigBee HCP, Bluetooth 

Smart and NFC transports. 

o Demonstrert hands on testing av Continua enheter, feilsøking og troubleshooting, analyse 

av USB, Bluetooth and Bluetooth Smart sniffer captures analysis (APDUs, USB Descriptors, 

Bluetooth Channels, Timeouts, etc). 



31/20 Sluttrapport fra Egde Consulting AS om prosjektet «Continua Test og sertifiseringssenter» - 20/01095-43 Sluttrapport fra Egde Consulting AS om prosjektet «Continua Test og sertifiseringssenter» : 3_sluttrapport VRI prosjekt

 

                                     

             

Side 21 

8.5.3 WAN grensesnitt standarder og testing  

o WAN grensesnitt spesifikasjoner( Transport og sikkerhet: WS-I Basic Profile, WS-I Basic 

Secure. Profile, WS Reliable Messaging,  Payload: IHE PCD-01,  Auditing: IHE ATNA) 

o Continua Design Guidelines for WAN grensesnitt.  

o WAN grensesnitt testing, testverktøy konfigurasjon for forskjellige test scenarios: Security 

policies, TLS certificates, STS server connection,Test Tool operation, Testing against 

example WAN Senders and WAN Receivers.  

o Feilsøking og troubleshooting 

8.5.4 HRN grensesnitt standarder og testing 

o HRN grensesnitt spesifikasjoner (Transport: IHE XDS.b (HRN Direct Sender), IHE XDM (HRN 

Indirect Sender) Profile, WS Reliable Messaging,  Payload: HL7 CDA R2 (PHMR document),  

Auditing: IHE ATNA 

o Continua Design Guidelines for HRN Interface 

o HRN Interface testing approach, Test Tool configuration and operation og test motf.eks. 

HRN Direct Sender and HRN Indirect Sender. 

o Feilsøking og troubelshooting. 

Sertifiseringen gjennomføres ved intervju gjennomført av eksperter fra Continua alliansen. 

8.5.5 Tidestimat og kostnader 

AT4 i Spania leverer kurs for utdanning av CCE. Pris for dette er 220 000 NOK + reise og opphold i 2 uker i 

Spania. Alternativ opplæring er å ta kurs på de enkelte spesialiseringene over. Dette vil nok til sammen 

være dyrere.  

Per idag eksisterer det ikke budsjett for et slikt kurs og det må vurderes derfor alternative metoder for 

kompetansebygging (selvstudie, rekruttering etc.) . Vi er i dialog med Continua alliansen om det aksepteres 

avvik fra noen av kravene (eks. kompetanse på devicespesialiseringer). 

8.6 Fysisk etablering av testlab basert på krav til fysisk sikring og 

infrastruktur/nettverk. 

Basert på strenge krav til sikkerhet og konfidensialitet er det behov for å etablere en separat lab hvor 

kundeutstyr kan installeres. Ved behov for interoperabilitetstest og integrasjon kan dette gjøres gjennom 

sikker VPN med labutstyr og referanseimplementasjoner i ehelse testlab på Universitetet i Agder. Det må 

signeres NDA mellom kunde og testsenter for håndtering av prekommersielle produkter og kundedata. 

Testsenter må ha kontroll på tilgang til produkter og lagring av testresultater og kundedata. Da testsenter 

på Universitetet i Agder ikke er en legal enhet, men en avdeling under Universitetet i Agder er det ikke 

sikkert nok å installere og lagre produkter og data i dette miljøet. 
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Følgende utstyr er nødvendig for å etablere en fullverdig infrastruktur 

8.6.1 PAN-LAN-TAN grensesnitt  

o PAN-LAN-TAN devicer (USB PHDC, Bluetooth HDP, ZigBee HCP, Bluetooth Smart, NFC) 

o Test senter skal ha tilgjengelig alle sertifiserte produkter som er kommersielt tilgjengelig som ikke 

har en uforholdsmessig høy pris. Dette skal fremgå av en liste som Continua skal vedlikeholde. 

Per idag inneholder denne listen følgende produkter: 
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8.6.2 WAN grensesnitt  

o Gateway: WS-I Basic Profile, WS-I Basic Secure. Profile, WS Reliable Messaging,  Payload: 

IHE PCD-01,  Auditing: IHE ATNA) 

o Anbefalte produkter:  

 Smartly 

 Produsent: Lyse Smart 

 Utfordringer: Smartly Gateway støtter ingen av Continuarammeverkets 

device transporter men har istedet valgt Z-wave som transport. 

8.6.3 HRN grensesnitt  

o HRN: (Transport: IHE XDS.b (HRN Direct Sender), IHE XDM (HRN Indirect Sender) Profile, 

WS Reliable Messaging,  Payload: HL7 CDA R2 (PHMR document),  Auditing: IHE ATNA 

8.6.4 Testverktøy 

o Test Lab skal ha tilstrekkelig utstyr slik at problemer og feil kan isoleres. Eksempler er 

protokoll analysatorer og debuggere for Bluetooth, USB, 11073-X, TCP / IP og PHM. 

Analyseverktøy er ikke gitt av Continua og kostnader og kjøp av disse verktøyene må gjøres 

av Test Lab. 

8.6.5 Simulatorer og integrasjoner mot andre testmiljø 

o Norsk Helsenett (NHN) etablerer nå sine rutiner for testing av meldinger og data fra 

velferdsteknologiske løsninger inn mot nasjonalt utviklede felleskomponenter. 

8.6.6 Tidestimat og kostnader 

Det er under utvikling strategiske planer for å implementere en referansearkitektur på eHelse TestLAB for 

standardiserte løsninger for velferdsteknologi. Gjennom 2015 forventes det å foreligge et referansedesign 

fra Helsedirektoratet, og det er da en stor utfordring i å implementere og verifisere et slikt design i en 

standardisert testlab slik UiA kan tilby.  

Finansieringen av en slik implementasjon og verifisering søkes dekket i samarbeid med Helsedirektoratet. 

8.7 Plan for  etablering av rammeverk og prosedyrer for en testlab og ISO 

sertifisering 

Følgende 7  steg må gjennomføres før en godkjenning av testlab på ISO og Continua nivå kan gjennomføres: 
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Med oppstart i september 2015 er en akkreditering iht ISO 17025 tidligst realistisk gjennomført vinter 2016. 

Etter ferdigstilt utkast til prosedyrer sendes en søknad til Norsk Akkreditering om sertifisering.  Søknadstid 

avhenger av kvaliteten på søknad, men ved god kvalitet på dokumentasjon kan formøte avholdes 4-6 uker 

etter mottatt søknad.Ferdig akkreditert vil antas å ta 2-4 måneder etter formøte hvis "alt går på skinner" 

Krav til nødvendige prosedyrer er identifisert. Devoteam har tidligere vært sertifisert i henhold til ISO 9001 

og flere av disse prosedyrene kan gjenbrukes og tilpasses til ISO 17025. 

Det er til nå identifisert at følgende prosedyrer bør dokumenteres og etableres: 

1.       Access Control 

2.       Accommodation and Environmental Conditions 

3.       Calibration Handling 

4.       Communication Strategy 

5.       Customer Service 

6.       Data Control 

7.       Deviation Handling 

8.       Document Control 

9.       Document Management 

10.   EDRMS 

11.   Employee Qualifications 

12.   Equipment and Equipment Handling 

13.   Estimation of Uncertainty of Measurement 

14.   Handling of Test and Calibration Items 

15.   Internal Review(s) 

16.   Management Review 

17.   Preventive Action 

18.   Quality Assurance Test and Calibration 

19.   Quality Manual 

20.   Quality Policy 

21.   Reporting Results 

22.   Review of Requests, Tenders and Contracts 

23.   Roles and Responsibilities 

24.   Sampling Plan 

25.   Subcontract Management 

26.   Supplier Evaluation 

27.   Test and Calibration Metods and Method Validation 

28.   Test Policy 

29.   Training 

30.   Validation of Methods 
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8.8 Tjenester som bør leveres fra Continua test og sertifiseringssenter  

Typiske tjenester som må utvikles og markedsføres er: 

1. Rådgiving på standardisering innenfor Telecare og Telehealth teknologier inkludert  end-2-end 

tjenester fra pasientens hjem til helsetjenesten.  

2. Rådgiving anskaffelse og implementasjon av nye IKT løsninger  

3. Utføre evalueringer av prototyper og kommersielle løsninger  

4. Funksjonell og ikke-funksjonell test (performancetest, usabilitytest etc.) 

5. Regulatory testing (security etc) 

6. HRN test 

7. Compliance test /selvdeklarasjonstest I henhold til Continua- og  myndighetskrav  

8. Opplæring og kurs 

Andre tjenester som kan leveres nå Grimstad Innovation Living Laboratory - GILL - et etablert 

I tillegg til Testlab er det behov for fasiliteter for å teste ut helse og omsorgsteknologi i en større og mer 
virkelighetsnær skala. Utprøving av nye løsninger, faglige metoder, velferdsteknologi, boformer og 
organisasjonsformer bør skje i samarbeid mellom kommune, forskning og næringslivet og/eller ideelle 
virksomheter/frivillige.  
Universitetet i Agder og JBU Eiendom planlegger å bygge ne helselaben - GILL - som blant annet vil bestå av 
fullt fungerende boliger med innebygd laboratorium infrastruktur, herav «Living laboratory». GILL skal ta i 
mot gjester, selv om folk ikke skal bo der. GILL skal være en åpen utprøvingsarena som forlengelse av 
universitetet, hvor studenter og ansatte fra både UiA, kommune, bedrifter osv. kan få praksisrelatert 
opplæring innenfor de mest framtidsrettede løsningene for helse- og omsorgstjenester.  
Det skal tilrettelegges for et tverrfaglig samarbeid der også andre fagområder på UiA trekkes inn 
eksempelvis ingeniørfag og IKT.    
GILL skal invitere bedrifter til å være med på å utvikle ny teknologi, nye systemer, arbeidsprosesser og 
ledelsesformer mv som skal testes ut her. Utviklingsarbeidet kan bl.a. skje gjennom utviklingskontrakter 
(IFU, OFU) mellom kommuner som en krevende kunde (som definerer behovene) og med næringsliv og UiA 
som leverandør av forskning og ny kunnskap og løsninger.  
Laboratoriet skal være stedet hvor kommuner i samarbeid med næringslivet kan teste ut nye tjenester og 
produkter i en realistisk situasjon. Etter grundig uttesting skal tjenestene og produktene kunne tas i bruk i 
resten av helse- og sosialtjenesten, både i Grimstad og i andre kommuner.  
På denne måten kan GILL bli en viktig katalysator for utvikling innenfor helse og omsorgssektoren.  
Det er et stort potensiale for å utvikle og styrke eksisterende bedrifter på disse produktområdene. 

9 Gjennomførte møter, kurs og deltakelse på konferanser 

En sentral aktivitet i forstudieperioden har vært å delta på/initiere møter og konferanser. Dette for å knytte 

kontakter innen Continuaalliansen, Helsedirektoratet og myndigheter i andre nordiske land, andre testlaber 

i Norden og Europa og sentrale leverandører, spre budskapet om vår satsning og etablere samarbeid og 
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fellesskapsprosjekter med sentrale aktører som Helsedirektoratet, kommuner, Continuaalliansen, nordiske 

testlaber og leverandører. 

I dette kapitlet er det listet opp de møter/konferanser som prosjektleder har deltatt på i prosjektperioden 

med en beskrivelse av formål og resultat.    

 

9.1 EIP-AHA Brussel 30/11-2014 

Ann-Elisabeth Lugvigsen og Europakontoret v/Bodil Agasøster deltok på møte i det Europeiske Innovasjons 
Partnerskapet for Aktiv og Sunn Aldring (EIP AHA). Nettverket omfatter rundt 1000 regioner som jobber for 
bedre og mer bærekraftige helse- og omsorgstjenester til eldre, og mer muligheter for europeisk 
leverandører innen velferdsteknologi.  
Devoteam inngår sammen med flere kommuner (Kristiansand, Knutepunktkommunene og Lyngdal), SSHF, 
UiA ved eHelsesentret og Senter for omsorgsteknologi, eHelsealliansen og Europakontoret i Agders 
partnerskap som inngår i det store EIP AHA-nettverket. 
 Gjennom arbeidet i dette innovasjonspartnerskapet ønsker vi å lære fra andre prosjekter i Europa hvordan 
man ved bruk av teknologi kan effektivisere og øke kvaliteten på helse og omsorgstjenester.  Vi knytter 
også kontakter og får innblikk i best practices prosjekter.   
Agder-aktørene bruker EIP AHA til læring fra regioner som alt har tatt i bruk tjenester som telemedisin i full 
skala for kronikere, og som har kommet langt med implementering av velferdsteknologi, til å vise fram 
beste praksis, og til å se etter partnerskap for EU-prosjekter, nye kunder og markeder .    
 

9.2 Mhealth Continua Summit i Washington desember 2014 

Ann-Elisabeth Ludvigsen deltok på Mhealth Continua Summit 7-12/12-2014. Continua Summit samarbeidet 

denne gangen med Mhealth summit som hadde ca 4000 deltakere. De 2 siste dagene var det kun Continua 

Summit med face 2 face møter i arbeidsgruppene.  

Fra Norge deltok også Helsedirektoratet med Astrid Nyeng og Roald Bergstrøm. I tillegg var Norden 

representert ved svenske myndigheter ved Mikael Johansson fra Inera og Delta som har etablert en testlab 

i Odense sammen med Colab. 

Deltakelsen her var veldig nyttig for å få et bedre innblikk i Continua alliansen, hva de arbeider med, 

hvordan de arbeider og deres fokus. I tillegg var det veldig nyttig for å etablere kontakter både med 

Continua, Nordiske helsemyndigheter, andre testlab’er og leverandører. Mhealth summit var også veldig 

nyttig for å få et globalt overblikk på ehelse og velferdsteknologi.  

En nyttig konklusjon fra diskusjoner her var behovet for en testlab i Norge i tillegg til testlab i Danmark og 

Sverige som kan teste både i henhold til Continua Rammeverket, men også i henhold til norsk 

referanserarkitektur og interoperabilitet mot en implementasjon av denne. Det ble også enighet her om at 

testlab’ene i norden må etablere et samarbeid for å utnytte hverandres ressurser og sikre interoperabilitet 

på nordisk nivå av de løsninger som blir testet.  
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9.3 Møte med Delta i Odense februar 2015 

Som et resultat av Continua Summit I Washington ble det avtalt et møte med Delta i lokalene til Colab i 

Odense, Danmark.  Ann-Elisabeth Ludvigsen, Jøran Bøch og Rune Fensli deltok fra Norge hvor vi presenterte 

planer og fikk en omvisning i Colab. Vi avtalte videre samarbeid med intensjon om et møte i Norge i løpet 

av våren.  

9.4 Møte med Nordic Medtest i Oslo mars 2015 

Rune Fensli og Ann-Elisabeth Ludvigsen hadde møte i Devoteams lokaler i Oslo med Peter Furst og Gøran 

Karlsson fra Nordic Medtest. Her presenterte vi hverandres planer og status og det var stor enighet i at et 

samarbeid var nyttig. Vi presenterte et forslag til prosjekt for etablering av samarbeid mellom de nordiske 

testlabene. Dette ble raskt forankret hos Nordic Medtest og planer ble lagt for samarbeid videre. Gøran 

Karlsson deltok senere i møte i Grimstad for å etablere konsortie for en søknad til om interreg midler (se 

9.5 for mer info) 

9.5 Etablering av samarbeidsprosjekt nordiske testlaber – søking om interreg 

prosjekt 13/5-2015. 

Vi arrangerte første konsortiemøte for nordiske testlaber i Grimstad i mai 2015 i samarbeid med 

Agderforskning med partnere fra kommuner (region Syddanmark og Lister), Colab og Nordic Medtest. 

Formål med møte var å bli kjent og utarbeide conceptnote for intterreg Nordic Sea Region på prosjektideen 

Prosjektet vil skape en forbedret metode for eHelse pre-anskaffelser. Denne metoden vil sikre effektiv 

eHelse innovasjon for å møte fremtidige behov mens samsvar med nasjonale og internasjonale rammeverk 

og standarder. I tillegg vil prosjektet etablere et nettverk mellom testbeds i Nordsjøregionen samt etablere 

støtte for eHelse leverandører om standarder og krav i Nordsjøregionen merket. 

Et expression of interest ble opprettet og sendt før juli 2015. Agderforskning  holder kontakt med Interreg 

Nordsjøregionen sekretariat for å avklare spørsmål om regler for andre kilder for samfinansiering, når vi 

kan forvente et svar på vår skissen, fristen for en hele hovedprogrammet, partnere rett utenfor regionens 

grenser og mer. 

Neste konsortiummøte ble gjennomført på skype 8/6 

9.6 Helsedirektoratet  

Prosjektet har i prosjektperioden etablert god og tett kontakt med sentrale personer i Helsedirektoratet og 

fulgt med på de nyheter og arrangementer som har vært arrangert. I tillegg har det vært arranger formelle 

møter og etablert faste møteplasser.  Testsenteret har i tillegg etablert samarbeid med det nyopprettede 

Continua Service Senter hos Helsedirektoratet. 
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9.6.1 April: Møte med Bjarte Frøyland i Grimstad 

Bjarte Frøyland ble i mars 2015 ansatt som leder for Helsedirektoratets etablering av et Continua Service 

Center.  Han besøkte testsenteret  og informerte om planene for service senter. Vi presenterte våre planer 

og prosesser for samarbeid med leverandører. Samarbeid ble etablert og det ble avtalt nytt møte i Oslo for 

å sikre at vi samarbeider godt mot Continua-alliansen slik at denne utvikler seg i samsvar med 

norske/nordiske behov. 

9.6.2 Mai: Koordinering Oslo med HDIR, LYSE, Devoteam, UiA 

Per idag er det 5 norske medlemmer i Continua-alliansen; Helsedirektoratet, Lyse, Devoteam, UiA og Nordic 

Semiconductor. Et møte ble gjennomført i Oslo for å gå igjennom de ulike aktørenes behov for 

videreutvikling av Continua-alliansen sitt rammeverk og bli enige om hvordan og hva vi kan påvirke i de 

ulike møter og arbeidsgrupper som vi deltar i. Spesielt viktig nå var å forberede våre deltakelser på 

Continua Summit i Paris i Juni. En liste over prioriteringer ble utarbeidet (se kap.  4.1 for detaljer om dette)  

9.6.3 Juni og september: Etablering av markedsgruppe ” NORDIC CONTINUA TESTCENTER 

TASKFORCE” 

Continua Service Center (i Helsedirektoratets nasjonale program for velferdsteknologi) har fått i 
oppgave å etablere en oversikt og en guide til «de gode hjelperne». Dette vil være de aktørene som 
veileder leverandører og innkjøpere inn mot den nasjonale arkitekturen for velferdsteknologi (som 
bl.a. er basert på Continua rammeverket).  
Denne kartleggingen er pågående, og de trenger bistand fra utvalgte aktører for å få denne oversikten 
på plass, gjerne i form av tjeneste- og aktørbeskrivelser  
Norsk Helsenett etablerer rutiner for testing av meldinger og data fra velferdsteknologiske løsninger 
inn mot nasjonalt utviklede felleskomponenter samtidig som et antall testsentre med ambisjoner om 
Continua-testing som oss, dukker opp rundt om i Norden. Noen av disse aktørene kan allerede i dag 
fremstå strategisk riktig og komplementært posisjonert i forhold til Helsenettet og Helsedirektoratets 
egne satsninger på dette feltet.  
Helsedirektoratet tok derfor initiativ til et møte med oss, Nordic Medtest og Norsk Helsenett tettere 

samordning av hva vi i felleskap kan etablere som støtte for innkjøpere og leverandører av 

velferdsteknologi de nærmeste årene. Det ble besluttet følgende sammensetning og arbeidsform: 

 Markedsgruppen foreslås ledet av Continua Service Center ved Bjarte Frøyland (som også fungerer 

som sekretær for gruppen). 

 Norsk Helsenett ved Sverre Fossen, påtar seg et særlig ansvar for å kvalitetssikre at 

markedsgruppens initiativer er relevante og gjennomførbare innenfor de rammer som defineres av 

Helsenettets infrastruktur og de tjenester Helsenettets testsenter leverer. 

 Gruppen er for øvrig sammensatt av de til enhver tid mest relevante leverandører av 3dje parts 

tjenester av testing inn mot Continua og nasjonal referansearkitektur. Ved oppstart vil dette være: 

o Ann-Elisabeth Ludvigsen (UiA/Devoteam) 

o Peter Furster (Nordic Medtest) 
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o NN (CoLab) 

o For å sikre relevant spredning av gruppens initiativer inviteres prosjektleder for KS KomUt 

(Heidi Slagsvold) til å delta i gruppens arbeid samt næringslivsansvarlig innenfor Continua 

Service Center (NHO-representant). 

 Arbeidsgruppen jobber gjennom kvartalsvise møter og saker som spilles inn fra medlemmene (se 

for øvrig arbeidsoppgaver over). Continua Service Center ansvarer for innkalling og all felles 

dokumentasjon og referater, med mindre annet er avtalt. Deltakerne oppfordres i tillegg å 

samarbeide og holde kontakten seg imellom på kontinuerlig basis utfra egne forretningsbehov og 

for å styrke felles aktiviteter. 

 Markedsgruppen har ingen formell status utover de aktiviteter deltakerne ønsker å gjennomføre 

sammen ad-hoc. Likevel vil medlemmene søke å ta med initiativer og drøftinger videre til egne 

virksomheter og planprosesser. Dette gjøres for å sikre komplementaritet i tjenestetilbud og 

innsats så godt det lar seg gjøre. 

Neste møte planlagt 26/11 

9.7 Presentasjon av Continua Ehelse testsenter på IKT Agder konferansen. 

Ann-Elisabeth Ludvigsen ble invitert av IKT Agder til å presentere Continua satsningen og testsenteret i 

Grimstad på deres årlige konferanse med deltakere fra mange kommuner på Agder. Formålet med 

presentasjonen var å gjøre senteret kjent for de som jobber med innføring av teknologi i helse og 

omsorgssektoren og gjøre dem oppmerksom på mulighetene et samarbeid med testsenteret kan gi. 

Vi mottok gode tilbakemeldinger etter presentasjonen. Det virket som satsningen i Grimstad var nye for 

mange av deltakerne og at de var veldig interessert i et samarbeid fremover. 

9.8 IBM 

IBM er en sentral aktør innenfor ehelse og satser hardt på dette området (eks. Dr Watson satsningen - en 

kognitiv teknologi som behandler informasjon mer som et menneske enn en datamaskin). Å få deres 

teknologi inn i testlaben er ønskelig. 

9.8.1 Møte med John Crawford 

John Crawford er ansvarlig for ehelse innenfor IBM Europe og kom på besøk til Grimstad for å diskutere 

samarbeid. Vi fikk presentert våre planer og fikk god informasjon om IBM sine aktiviteter innenfor området. 

Intensjon om samarbeid ble etablert og vi har i ettertid hatt nye møter med IBM Norge samt besøkt IBM 

testlab i Paris (Se kap. 9.8.2 og kap 9.8.3) 

9.8.2 Møte med Hallgeir Lodøen 11.mai 2015 

Dette møtet kom i stand som en oppfølging etter at vi i mars måned hadde besøk av John Crawford fra 

IBM. Det er ønskelig å drøfte hva et samarbeid mellom IBM og Senter for eHelse kan omfatte, og hvordan 
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lab-muligheter også kan benyttes som demonstrator for ulike typer integrasjon av medisinske data.  Det ble 

presentert Senter for eHelse og pågående prosjekter ,  IBM’s satsinger innen helsesektoren og Continua 

testsenter samt omvisning i Klinikklab/eHelse. Samarbeid IBM-UiA/DVT ble diskutert og  noterte bl.a. 

interesse for IIB ifm blant annet  Implementasjon av referansearkitektur, Test av løsninger for leverandører 

mot IIB, Test av IIB ift Continua. Vi ble enige om å starte med å implementere løsninger fra IBM i lab for å 

konkretisere samarbeidsprosjekter etterhvert. 

 

9.8.3 Besøk i IBM testlab Paris sammen med Helsedirektoratet 

Etter at vi i mars måned hadde besøk av John Crawford fra IBM ble vi invitert sammen med 

Helsedirektoratet til IBM Global Industry Solutions Center, Paris.  Her fikk vi innsyn i IBMs globale 

satsninger, forretnings- og teknisk arkitektur og demo av løsninger. Videre samarbeid vil bli fulgt opp . 

9.9 Cerner 

Cerner kjøpte i februar 2015 Siemens Healthcare og vi initierte et møte med dem for å presentere 

Continuasatsningen, ehelsetestlab  og bli kjent med Cerner sin satsning. Oppkjøpet var forholdsvis nylig slik 

at deltakerne i møtet ikke hadde den fulle oversikt over produkter og ansvar i Cerner enda. Videre 

samarbeid  vil bli fulgt opp senere når produktporteføljen og ansvaret i Norge blir mer kjent. 

9.10 Ehelsekonferansen 2015 DND 

http://event.dnd.no/ehelse/program/ 

På denne konferansen var det stor deltakelse fra sentrale private og offentlige aktører. Det var mye fokus 

på arbeidet som gjøres i Helsedirektoratet som også hadde inkludert UiA testsenter i sin presentasjon. I 

tillegg fikk sykehuset i Østfold mye fokus, Lyse presenterte sine løsninger og Rune Fensli presenterte 

arbeidet som gjøres på Universitetet i Agder. Nyttige kontakter ble etablert og følges opp 

9.11 Ehelseuka 2015 UiA 

eHelseUKA2015 ble arrangeret av Universitetet i Agder på Campus Grimstad i dagene 02.-03. juni 2015. 
Årets faglige tema omfattet  Integrated care - active and healthy ageing og Velferdsteknologi i samfunnet. 

Continua test og sertifiseringssenter med planer og status ble presentert. For mer info se: 
http://ehelseuka.no/ 

9.12 Continua Summit i Paris Juni 2015 

Continua Summer Summit ble arranger I Paris 24-26/6-2015.  Norge var sterkt representert med 5 

deltakere fra Helsedirektoratet og 2 fra Helse og omsorgsdepartementet. Fra Devoteam/Universitetet i 

Agder deltok Rune Fensli, Ann-Elisabeth Ludvigsen, Jøran Bøch, Thommy Evensen og Bjørnar Henriksen. De 
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2 sistenevnte ble intervjuet for Continua Certified Expert kvalifisering.  I tillegg deltok Kathrine Myhre fra 

Oslo Medtech som foredragsholder på Open Day onsdag. 

På denne Summit’n var onsdagen en Open Day for industri og myndigheter. Her ble det presentert den 

nordiske satsningen på Continua og myndigheter fra Norge, Danmark, Finland og Sverige var på talelisten. 

Målet for Continua var tydelig markedsføring av sitt rammeverk for å få fler land til å ta samme beslutning 

som Norge og Danmark har gjort.  

Torsdag og Fredag var fokus på arbeidsgruppene. Hver arbeidsgruppe hadde møter enten alene eller 

sammen med andre arbeidsgrupper. Deltakelse her var nyttig for å få et godt innblikk i hvordan Continua-

alliansen jobber samt for å kunne påvirke hvordan de prioriterer og hvorfor . Fra UiA/Devoteam deltok vi 

primært i følgende arbeidgrupper: UseCase, Technical, Market Adoption og Test and Certification. 

  

9.13 Deltakelse I diverse workgroup telefonkonferanser I Continua samt 

jevnlige møter med Continua-Alliansen for oppfølging av prosess på 

etablering av test og sertifiseringssenter. 

Normalt arrangeres det telefonkonferansemøter i hver arbeidsgruppe annenhver uke. Vi har i perioden 

deltatt i følgende arbeidsgrupper. 

9.13.1 Use Case WG 

Her diskuteres nye use case’s som foreslås implementert i rammeverket.  

Continuas Retningslinjer for Interoperabilitet er utviklet for å møte interoperabilitets brukstilfeller som har 

blitt foreslått av medlemmer og godkjent ved avstemming. Prosedyrene for utvikling og støtte av 

brukstilfeller er beskrevet i Continua Use Case Lifecycle Process .  

9.13.2 Test and Certification WG 

Her diskuteres videreutvikling av testverktøy, simulator, referansekode, testlab og arkitektur. 

9.13.3 Technical WG 

Her diskuteres produkter, tjenester og Ende til ende arkitektur. 

9.13.4 Market Adaption WG 

Her diskuteres business cases, kunder, sertifiseringer og strategi for å gå mot nye markeder. 

9.13.5 CCE møter 

Her møtes godkjente CCE jevnlig for å dele kompetanse og bidra til videreutvikling av rammeverket. 
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10 Hvordan bør prosjektet tas videre? 

Prosjektet anbefales videreført i et program som koordinerer flere prosjekter, slik at behovet for 

samhandling ivaretas mot et felles mål for regionen. Programmets hovedmål må være å etablere en 

nasjonal innovasjonsarena på Agder for samhandling mellom forskning, brukere, offentlige og private 

aktører.  

På kort sikt anbefales samhandling mellom følgende prosjekter: 

10.1 Ehelse testlab 

o Siste fase av samarbeidsprosjekt mellom UiA og Devoteam for etablering av ehelse testlab.  

o Finansiert av Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond 

o 2013-2015 

10.2 Godkjent Continua test og sertifiseringssenter  

o Etablering av Continua test og sertifiseringssenter 

o Finansiert av Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond 

o 2015-2019 

10.3 Agder Living Lab 

o Utarbeide og prøve ut en god metodisk tilnærming på hvordan brukerperspektivet 

(brukere, pårørende, ansatte) og tjenesteperspektivet bedre kan knyttes opp til 

utviklingsprosesser av velferdteknologiske løsninger 

o Finansiert av Helsedirektoratet 

o 2015-2016 

 

10.4 Grimstad Innovation Living Lab 

o Forretningsplan og etablering/bygging av en Grimstad Innovation Living Lab 

o Finanisert av JBU og UiA  

o 2015-2017 

10.5 Undervisning 

o Integrering av Continua og sertifiseringslab med undervisningen på UiA 
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o Finansiert av Universitetet i Agder 

o 2015- 

10.6 Etablering av bedriftsnettverk på Agder. 

Innovasjon Norge har finansiert et forstudie for etablering av et bedriftsnettverk innen ehelse på Agder. 

Effekt: Dette prosjektet vil være et viktig samarbeidsprosjekt for Continua test og sertifiseringssenter både 

ift etablering som en testpartner og for oppbygging av et næringsliv på Agder innenfor dette domene. 

 

10.7 Andre potensielt samarbeidende prosjekter 

10.7.1 Fyrtårnsøknad Forskningsrådet og evnt godkjent prosjekt fra denne 

Devoteam er partner sammen med bl.a. Universitetet i Agder, kommuner og sykehus på Agder om en 

fyrtårnsøknad til Norsk Forskningsråd. Prosjektet er godkjent for finansiering av et forprosjekt for etablering 

av konsortium og utarbeidelse av endelig søknad som skal leveres innen 28/2-2016. 

Effekt: Et samarbeid med dette prosjektet vil kunne bidra til å etablere aktører, ansvarsfordeling og 

tjenester, samt teste ut ny teknologi i henhold til myndighetskrav. Prosjektet vil også kunne gi verdifull 

innsikt som man kan benytte til å bidra inn for videreutvikling av Continua arkitektur og norsk 

referanserarkitektur. 

10.7.2 Interreg søknad og evnt. godkjent prosjekt fra denne for etablering av prosjekt for 

samarbeid mellom testlab's i Norden. 

Devoteam har sammen med Agderforskning tatt initiativ til å utarbeide en søknad om Interreg midler for å 

etablere og teste ut hvordan testlab's kan inngå i en innovativ anskaffelsesprosess hos kommunene. Et 

forprosjekt er godkjent for etablering av konsortium og utarbeidelse av endelig søknad med frist i 

mars/april 2016. 

Effekt:  Samhandling mellom de nordiske landene er fokus innenfor velferdsteknologi og det er en ambisjon 

om å på sikt etablere en felles referansearkitektur. Det er derfor viktig for testlabene å samarbeide, utnytte 

hverandres styrker, infrastruktur, samt å sikre at leverandører kan få testet sitt utstyr i henhold til krav i 

hele norden. 

10.7.3 Nasjonalt responssenter i Kristiansand 

Kristiansand kommune har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å etablere et nasjonalt responssenter for 

trygghetsalarmer. Foreløpig har de ikke ønsket å involvere testlab i Grimstad i denne prosessen. 

Effekt: Dette prosjektet kan være en potensiell kandidat som pilotprosjekt for å teste ut løsninger i henhold 

til myndighetskrav og samtidig få etablert testlab som en aktør i en innovativ anskaffelsesprosess. 



31/20 Sluttrapport fra Egde Consulting AS om prosjektet «Continua Test og sertifiseringssenter» - 20/01095-43 Sluttrapport fra Egde Consulting AS om prosjektet «Continua Test og sertifiseringssenter» : 3_sluttrapport VRI prosjekt

 

                                     

             

Side 34 

10.7.4 United4Health SSHF, Kristiansand, UiA og 3P 

I dette prosjektet er det utviklet og implementert nye organisasjonsformer, prosesser, tjenester og 

løsninger for oppfølging av KOLS pasienter på Agder. Prosjektet sluttføres i desember 2015 og det er per 

idag ikke klart om dette prosjektet skaleres og tas videre fra pilotfasen. For å tilfredstille de nye kravene fra 

Helsedirektoratet er det nødvendig med en tilpasning av denne og samhandlende løsninger.   

Sykehuset og Universitetet i Agder har fått midler til videreføring, men det er foreløpig ikke etablert noe 

samarbeid med testlab på en evnt videreføring og skalering av dette.  

Effekt: Dette prosjektet kan bidra til kompetansebygging, identifisering av utfordringer i ny 

referansearkitektur og etablering av testlab som aktør. 

10.7.5 Felles telemedisinsk løsning på Agder (IKT Pluss 2015 – SSHF) 

Sørlandet Sykehus, Kristiansand kommune og Universitetet i Agder har fått innvilget midler til å etablere en 

felles telemedisinsk løsning på Agder. Devoteam har presentert sine planer og tjenester, men det er 

foreløpig ikke etablert noe samarbeid med testlab i dette prosjektet. 

Effekt: Dette prosjektet kan bidra til kompetansebygging, identifisering av utfordringer i ny 

referansearkitektur og etablering av testlab som aktør. 

10.7.6 Norwegian Smart Care Cluster 

Devoteam har meldt seg inn i Norwegian Smart Care Cluster. Dette er en bedriftsklynge i Rogaland som har 

fått Arenamidler. Klyngen består av flere leverandører innenfor velferdsteknologi, primært i Rogaland, men 

med ambisjoner om å dekke hele Norge. Det er planlagt et samarbeidsmøte for å se på hvordan regionene 

kan arbeide tettere sammen rundt forskning, uttesting og næringsutvikling. 

Effekt:  Klyngen gir tilgang til leverandører/kunder som trenger hjelp til å videreutvikle og teste sine 

løsninger i henhold til myndighetskrav nasjonalt og internasjonalt. 

10.7.7 Oslo Medtek 

Oslo Medtek er en bedriftsklynge med NCE status (Norwegian Center of Expertise) innenfor medtek og er 

en potensielt viktig samarbeidspartner. Det er foreløpig ikke innledet noe formelt samarbeid med dem. 

Effekt:  Klyngen gir tilgang til leverandører/kunder som trenger hjelp til å videreutvikle og teste sine 

løsninger i henhold til myndighetskrav nasjonalt og internasjonalt. 
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11 Referanser 

11.1 Rapport IS2200 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/832/Anbef

aling-pa-valg-av-standarder-rammeverk-for-velferdsteknologi-IS-2200.pdf 

11.2 Pressemelding regjeringen: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/standardisering-av-

velferdsteknologi-med-continua/id2356200/ 
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1. Sammendrag  
I4Helse skal være en nasjonal arena for innovasjon innenfor helse og omsorg hvor 

velferdsteknologi og helseløsninger utvikles effektivt sammen med eksperter på 

teknologi, helsefag, tjenestedesign og brukervennlighet. Helseløsninger utviklet, utprøvd 

og sertifisert på I4Helse er løsninger som brukere, pårørende og helsepersonell kan stole 

på. 

Målet er å skape et miljø hvor offentlige og private virksomheter, forskere og brukere 

sammen skaper nye, innovative og fremtidsrettede løsninger med en sterk posisjon 

nasjonalt og internasjonalt.   

I4Helse baserer seg på salg av tjenester som understøtter innovasjon, anskaffelse, 

utvikling og implementering av velferdsteknologi og e-helseløsninger til kunder 

innenfor helse og omsorg i offentlig og privat sektor, samt å tilby infrastruktur for test 

og utvikling i verdensklasse 

I4Helse skal gi rådgivning for å sikre utvikling av mer effektive løsninger og tjenester, og 

være et knutepunkt for innovasjon som skal bidra til økonomisk utvikling og innovasjon i 

både privat og offentlig sektor.  

I4Helse vil i samarbeid med partnere utvikle og verifisere teknologiske løsninger og 

forretnings- og driftskonsepter innenfor helse samt forestå testing og sertifisering i 

henhold til Continua rammeverket.  

I4Helse skal også være et ressurssenter for informasjon og kompetanse og bidra til økt 

kommersialisering av forskningsresultater, raskere endringsprosesser i helsetjenestene, 

samt bedre kvalitet i produkter og raskere implementering av løsninger.  

Grimstad har sterke og lange tradisjoner innenfor teknologi og offentlig privat 

samarbeid, og flere strategiske fortrinn tilsier at etableringen av I4Helse i Grimstad vil 

lykkes;  

 Universitetet i Agder (UIA) har et anerkjent Senter for eHelse og er en ledende 

kunnskapsinstitusjon innen Helse, IKT og Mekatronikk.   

 Agder Living Lab samarbeid med Grimstad kommune  

 Grimstad kommune vil etablere seg med helse-og omsorgsfunksjoner i I4Helse.  

 Continua test og sertifiseringssenter i samarbeid med Egde Consulting.  

 Miljøet er av Direktoratet for e-helse allerede anbefalt som test og 

utprøvingsarena 

 Sørlandet sykehus HF posisjonerer seg i samarbeid med Sykehuspartner HF for å 

en forsterket satsning på innovasjoni tilknytning til I4Helse.   

 Agder regionen er også tildelt "EU 3-star Reference Site" status   i European 

Innovation Partnership på aktiv og sunn aldring (EIP-AHA).  

 Offentlig privat samarbeid med JBU som utvikler av Campus området  

 Allerede etablert innovasjonsmiljø gjennom Mechatronics Innovation Lab med 

muligheter for positive synergier til I4Helse 



31/20 Sluttrapport fra Egde Consulting AS om prosjektet «Continua Test og sertifiseringssenter» - 20/01095-43 Sluttrapport fra Egde Consulting AS om prosjektet «Continua Test og sertifiseringssenter» : 4_Forretningsplan I4Helse ver 1.1

 
 

Side 3 av 53 
 

Direktoratet for e-helse løfter testing og utprøving opp som et kritisk område innenfor 

velferdsteknologiske anskaffelser i helse- og omsorgsektoren, og søker å samarbeide 

med blant annet I4Helse for å sikre tilgjengelige test og og utprøvingstjenester fra 

leverandørmarkedet.  

Det foreligger skisser for nybygg plassert på utbyggingstomt beliggende tett opptill UIA 
og teknologiparken på Campus Grimstad. Investeringene forbundet med selve bygget er 
ikke en del av finansieringen som gjennomgås her, da bygget vil finansieres av private og 
leies på lik linje med UIA’s øvrige lokaler ved Campus Grimstad. Det forutsettes at midler 
til utstyr finansieres gjennom et spleiselag bestående av offentlige bevilgninger og 
øvrige bidrag fra helsesktoren.  

I4Helse organiseres som en klynge/forening med bred medlemskapstilknytning. Det 

skilles mellom kjernemedlemmer og øvrige medlemmer. For å bli kjernemedlem må 

vedkommende enten ha fysisk tilstedeværelse på Campus Grimstad og/eller finansierer 

utstyr eller prosjekter av en viss størrelse som tilknyttes I4Helse. Øvrige medlemmer 

har en løsere tilknytning til I4Helse uten annen formell forpliktelse enn å betale 

medlemsavgiften.  Et MVA registrert I4Helse AS vil ivareta rollen som sekreteriat og 

tjenesteleverandør, eier av prosjekter samt ta seg av den praktiske koordineringen og 

utvikling av klyngen.   
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2. Bakgrunn 

Campus Grimstad Helse 
I forbindelse med oppfølging av handlingsplan for Universitetsbyen Grimstad ble det på 

møte den 14.11.2013 presentert visjoner for å satse på et kompetansesenter for helse på 

Campus Grimstad. Universitetet i Agder, Grimstad kommune og J.B Ugland 

Eiendomsutvikling AS (JBU) har sammen jobbet frem en konseptrapport for Campus 

Grimstad Helse som ble ferdigstilt februar 2015. En av konklusjonene i 

konseptrapporten var at det er behov for fasiliteter for forskning, utprøving, opplæring 

og testing for å tilrettelegge for videre utvikling av fremtidens helseteknologiske 

løsninger. Derfor har Universitetet i Agder sammen med JBU og Grimstad kommune tatt 

initiativ til etableringen av en helselab som er gitt navnet I4Helse. 

Konseptrapporten pekte videre på en fremtidig etablering av et Universitetssykehjem, og 

utviklingen av helseboliger som satsningsområde det bør jobbes videre med. Disse 

delprosjektene kommenteres ikke nærmere her, men det presiseres at disse sammen 

utgjør et totalkonsept for satsning på helse innenfor mulighetsrommet Campus 

Grimstad. Disse etableringene vil skje integrert i en bydelsutvikling som ellers vil bestå 

av et mangfold av tilbud innenfor idrett, handel, service, næringsutvikling, 

friluftsliv/park og tilrettelagte botilbud. 

I Grimstad er det sterke tradisjoner for samarbeid mellom private aktører og 

kunnskapsinstitusjoner, særlig på teknologiområdet. Gjennom Campus Grimstad Helse 

ble det tatt initiativ til å arbeide tilsvarende systematisk for utvikling innen helse- og 

omsorgssektoren. 

Campus Grimstad Helse er i en særstilling fordi det tilbyr en organisatorisk og fysisk 

samlokalisering av det offentlige (ved kommune, sykehus, Sykehuspartner), akademia 

(ved UIA som kunnskapsmotor) og det private (ved eksempelvis Egde Consulting og 

JBU) med felles mål om utvikling, omstillling og innovasjon.  

Som en del av Universitet i Agder, tilbyr Campus Grimstad noen av universitetets 

«bærebjelker» hva angår profesjonsfaglige utdanninger. Disse er bachelor og master 

innen ingeniørfag, IKT- og helsefag, i tillegg til svært relevante PhD programmer i 

helsevitenskap, IKT- og informasjonssystemer. Sentrale deler av sykepleierutdanningen 

ved UiA foregår i Grimstad. I tillegg er UiAs senter for eHelse og det regionale senteret 

for Omsorgsforskning begge lokalisert på Campus Grimstad, med potensiale for tett 

kobling opp mot I4Helse.. Senter for Omsorgsforskning er etablert som et samarbeid 

mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark.  

Undervisningssykehjemmene er også sentrale i samarbeidet. Senteret har som 

overordnet mål å styrke praksisnær forskning innen omsorgsfeltet. En sentral oppgave 

for senteret er å drive kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og nettverksbygging 

overfor kommunene i regionen.  
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I 2015 fikk Grimstad kommune og Universitetet i Agder også tildelt midler for etablering 

av metodikk og infrastruktur for en Living Lab. Dette prosjektet kalt Agder Living Lab 

skal pågå i 2 år og blir et viktig fundament for videre utvikling av I4Helse. 

Universitetet opplever en økende konkurranse både for å rekruttere ansatte og for å få 

de beste studentene. Innen ingeniørfag og IKT er det etablert et meget godt samarbeid 

med næringslivet. Det vises her bla til etablering av mekatronikk-tilbudet og til 

pågående arbeid med Mechatronics Innovation Lab (MIL).  

Innen helseutdanning er det en tradisjon for samarbeid med kommuner og 

helseforetakene i forhold til praksisdelen. Universitetet ser behov for å integrere 

praksisfeltet sterkere i hele undervisningsforløpet slik at tilbudet skal være mer 

attraktivt både for studenter og ansatte. UiA er med på å ta dette initiativet for å bidra til 

mer framtidsrettet utdanningstilbud og gjøre Grimstad til et attraktivt studiested for 

helse- og omsorgsfagene. For å få til mer verdiskaping og økt realisering av gevinster 

innen helse ser Universitetet i Agder behov for et tettere samarbeid med brukere og 

med privat sektor for å supplere og forsterke allerede etablerte samarbeid med 

offentlige virksomheter innen helse. Å jobbe med utvikling innenfor et slikt rammeverk 

omtales ofte som «the Quadruple Helix Model» (Fig 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Quadrouple helix modell 

 

 

Behov for møteplass og testfasiliteter 
 

Det er en unik mulighet for Universitetet i Agder å kunne viderutvikle undervisningen   i 

tett samarbeid med Grimstad kommune. Kommunen kan på sin side dra nytte av 

kompetanse og kunnskapsressurser fra universitetet i sitt praktiske helse- og 

omsorgsarbeid (eksempslvis også knyttet til rekruttering og opplæring). Det skal 

etableres et laboratorium hvor nye behandlingsmåter, tjenester og ny teknologi kan 

utforskes og utvikles under virkelighetsnære, men trygge og kontrollerte forhold. Slike 

løsninger kan deretter bli tatt i bruk i kommunene. Grimstad kommune forsterker sin 

innovative tilnærming til morgendagens omsorg ved å involvere seg i aktiviteter i 



31/20 Sluttrapport fra Egde Consulting AS om prosjektet «Continua Test og sertifiseringssenter» - 20/01095-43 Sluttrapport fra Egde Consulting AS om prosjektet «Continua Test og sertifiseringssenter» : 4_Forretningsplan I4Helse ver 1.1

 
 

Side 7 av 53 
 

I4Helse. Resultetene av dette arbeidet vil ha overføringsverdier til resten av kommune 

Norge og helsevesenet for øvrig. Nye tjenester, systemer og produkter kan imidlertid 

ikke lages av kommunen og universitetet alene. Det er derfor avgjørende at det etableres 

samarbeidsarenaer som evner å trekke sammen ressurser fra offentlig, privat og 

akademisk side.  For å utvikle produkter og tjenester og å ta i bruk ny teknologi, trengs 

det også et kommersielt fokus og markedserfaring inn i miljøet. Det vil derfor åpnes opp 

for at både nye og allerede etablerte bedrifter kan benytte I4Helse. Det skal bygges 

videre på erfaringer fra Senter for eHelse, på kompetanse knyttet til eksisterende 

teknologimiljø og aktuelle nettverksorganisasjoner. Alt dette skal skje i en samlokalisert 

kontekst med geografisk nærhet til både UiA og øvrig bedriftsmiljø på Campus Grimstad.  

Innovasjon oppstår ofte best i samhandling mellom mennesker, organisasjoner og 

teknologi. For å lykkes med innovasjon er det vesentlig at alle disse tre faktorene 

ivaretas og balanseres.  I kommunene er det behov for forbedringer av tjenester for å 

møte nye og endrede behov hos kommunens innbyggere. Dette gjelder innholdet i 

tjenestene, måten tjenesteleveransene er organisert på og ikke minst hvordan 

kommunen samhandler med brukere, pårørende, frivillige, næringsliv og andre.  Ved å 

involvere innbyggerne (brukere, pårørende og ansatte) i innovasjons- og 

utprøvingsaktiviteter vil erfaringer fra disse bidra til å kvalitetssikre, utvikle og forme 

leverandørenes løsninger og kommunenes tjenester. 

Skal man lykkes med de nødvendige omstillingene innenfor helse og omsorg er det 

avgjørende å skape et lett tilgjengelig miljø for test og utviking. Det er avgjørende at 

kommunen har en sentral posisjon i dette miljøet sammen med Universitetet og 

leverandører av testtjenester og teknologi.  

 

Testing og standardisering av velferdsteknologi basert på Continua-
rammeverket 
Helsedirektoratet anbefaler at det velges felles standarder, felles arkitektur og felles 

rammeverk for trygghetsalarmer, sensorer og annen teknologi som overvåker 

helsetilstand og kroppslige funksjoner. Denne standardiseringen skal gjelde uavhengig 

av om anvendelsen ligger innenfor det forebyggende området, primær- eller 

spesialisthelsetjenesten. Continua-rammeverket er nå valgt som rammeverk og 

Helsedirektoratet har utarbeidet en første versjon referansearkitektur basert på blant 

annet Continua rammeverket. 

Personal Connected Health Alliance (PCHA) er en internasjonal organisasjon som har 

som formål å fremme personlig helse gjennom Plug& Play tilkobling av medisinsk utstyr 

som knyttes opp til den enkelte person. PCHA har etablert et rammeverk som sikrer at 

velferdsteknologiske utstyrsenheter skal kunne kommunisere både med hverandre og 

med helse- og omsorgstjenesten. Hensikten med Continua er å oppnå enighet om bruk 

og implementering av standarder ved å etablere standarder for interoperabilitet. I den 

forstand kan Continua oppfattes som en felles rammebetingelse som innovasjon på 

velferdsteknologiområdet må forholde seg til.  
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Fig. 2 Continua-rammeverket - domener 

 

I samarbeid med Egde Consulting har UiA allerede etablert et testsenter for 

velferdsteknologi. Senteret vil bli ett av de skandinaviske testmiljøene, og det er innledet 

samarbeid med tilsvarende miljøer i Danmark (CoLab) og Sverige (Nordic Medtest). 

Senter for eHelse på UiA har således allerede tatt et initiativ som gjør at Campus 

Grimstad kan få en nasjonal posisjon i utviklingsarbeidet. Her skal løsninger testes ut 

basert på et strukturert rammeverk, og dermed sikre at produktene som testes 

tilfredsstiller krav til brukervennlighet, sikkerhet, personvern, robusthet, skalerbarhet, 

funksjonalitet osv. I4Helse kan i den forstand forstås som en videreutvikling av 

mulighetsrommet for innovasjon og synergieffekter. 

Egde Consulting AS har fått midler fra Aust-Agder Utvikling- og Kompetansefond til 

videre utvikling av et godkjent Continua test og sertifisering senter som en del av test og 

utviklingsmiljkøet i I4Helse. Et Continua test og sertifiseringssenter vil innenfor I4Helse 

kunne bidra med rådgiving og test under utviklingsfasen, samt analyse, pre-test og 

sertifiseringstest av løsninger. Nærheten til et slikt senter vil i neste omgang sikre 

konkurransefortrinn for de bedrifter som utvikler nye løsninger inn i markedet for 

velferdsteknologi i inn- og utland.  

Det tilrettelegges for at Continua testsenteret blir en del av I4Helse. 
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 Agder Living LabHelsedirektoratets mål er at velferdsteknologi skal være 

en integrert del av tjenestetilbudet innen 2020. For å nå dette målet er 

det viktig med erfaring med bruk av velferdsteknologi og test av 

velferdsteknologi hos aktuelle brukere.  

Som et ledd i arbeidet med å nå målet har Helsedirektoratet gitt Utviklingssenteret i 

Aust Agder i oppdrag å utarbeide og utprøve en Living Lab metodikk (se figur under) 

innenfor det velferdsteknologiske området. 

Fig 3. Living Lab metodikk 

Gjennom etablering av et Living Lab for velferdsteknologi ønsker Helsedirektoratet å 

skape en arena som:  

 Tilrettelegger for at leverandører kan utprøve teknologiske løsninger under 

reell driftssituasjon. Dette betyr atdet skapes en arena som har andre rammer 

enn kunstige testarenaer og der brukererfaringer (brukere, pårørende og 

ansatte) aktivt kan bidra til å kvalitetssikre og forme leverandørenes løsninger.   

 Samspiller aktivt med leverandørbransjen og nyttiggjør seg virkemidlene til 

Innovasjon Norge   
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 Utarbeider en god metodisk tilnærming på hvordan brukerperspektivet 

(brukere, pårørende, ansatte) og tjenesteperspektivet bedre kan knyttes opp til 

utviklingsprosesser av velferdsteknologiske løsninger.   

 Utforsker hvordan Living Lab tilnærmingen passer inn i behovet for fremtidige 

utviklingskommuner for velferdsteknologi (med vekt på 

tjenesteinnovasjonsaspektet) etter at nasjonalt velferdsteknologiprogram er 

ferdig med sin utviklingsperiode i 2016.  

Det tilrettelegges for at resultatene fra dette arbeidet blir en integrert del av I4Helse 

hvor involvering av brukere blir en sentral del av innovasjonsprosessen (se figur 1-

Quadruple Helix model). 

3. Formål 
I4Helse skal bidra til innovasjon for private og offentlige virksomheter innenfor 

helsesektoren. I4Helse vil i samarbeid med partnere utvikle og verifisere tjenester og 

teknologi, forretnings- og driftskonsepter innenfor helse samt forestå testing og 

sertifisering. 

4. Visjon I4Helse 
I4Helse skal være et foretrukket nasjonalt senter for innovasjon, test og utvikling 

innenfor helse og omsorg hvor teknologi og tjenester utvikles fra idé-stadiet til skalerbar 

implementering og varig anvendelse.  

5. Mål og verdibidrag 

Mål 
I4Helse skal ha en sterk posisjon nasjonalt og internasjonalt gjennom allianser, 

samarbeids- og leverandøravtaler med kommuner, regioner, helseforetak, bedrifter, 

næringsklynger samt andre testlaber og forsknings- og utdannelsesinstitusjoner. 

I4Helse skal: 

 Bidra til økt kommersialisering av forskningsresultater og løsninger til helse og 

omsorgssektoren. 

 Bidra til raskere endringsprosesser, implementering av teknologi og skalerbare 

løsninger 

 Bidra til bedre utviklingskår for norske helsebedrifter og helsegründere ved å 

gi dem tilgang på et unikt test- og utviklingmiljø som gir muligheter de ikke får 

andre steder 

 Bidra til å realisere potensielle gevinster og faglige synergier som ligger 

mellom helse og andre fagområder, eksempelvis mekatronikk, sensorteknologi, 

simulering, kunstig intelligens og robotikk.  



31/20 Sluttrapport fra Egde Consulting AS om prosjektet «Continua Test og sertifiseringssenter» - 20/01095-43 Sluttrapport fra Egde Consulting AS om prosjektet «Continua Test og sertifiseringssenter» : 4_Forretningsplan I4Helse ver 1.1

 
 

Side 11 av 53 
 

 Bidra til økt konkurranseevne for næringslivet og bedre løsninger for det 

offentlige gjennom økt innsikt i behovet til mottagere (brukere) og 

leverandører av omsorg (primær og spesialisthelsetjenesten)   

 Bidra til endring og utvikling av tjenester innen helse og omsorgssektoren for 
raskere realisering av gevinster  

 Tilby infrastruktur for test og utvikling i verdensklasse 
 Være et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innenfor helseteknologi 

 Bidra til økt samhandling mellom næringsliv, forskning, offentlige 

helsevirksomheter og brukere. 

 Bidra til bedre kvalitet og relevant praksis i de helsefaglige utdanningene 

 

Verdibidrag 
Rapporten HelseOmsorg21 rapporten peker på helse- og omsorgssektorens 

utfordringer gjennom forskning og innovasjon. I4Helse skal støtte 

opp under de 10 strategiske satsningene rapporten peker på:  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4 strategiske satsningsområder HelseOmsorg21 

 

Se vedlegg 6 for detaljer om hvordan I4Helse skal støtte opp under de 10 strategiske 
satsningene          
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Fig. 5 I4Helse – fra idé til skalérbar implementering 

Ved å være en arena der det offentlige, næringsliv, akademia og brukere samarbeider om 
nye løsninger, vil I4Helse legge til rette for utvikling utover rammen av hva den enkelte 
organisasjon eller aktør vil kunne oppnå på egenhånd. 

 

I4Helse skal gi rådgivning for å sikre effektiv utvikling av mer effektive løsninger og 

tjenester. Den skal bidra med metodikk for å definere omfanget og fokus for den 

identifiserte utviklingsprosjekt og inneholde et realistisk ende-til-ende-testmiljø med 

leveranse av test-og sertifiseringstjenester opp mot gjeldende krav, lover og regelverk. 

Laben skal være integrert med reelle brukere i et "Living Lab" miljø samt med testmiljø 

basert på nasjonal referansearkitektur for test og sertifisering av produkter i henhold til 

Continua-rammeverket, internasjonale standarder og nasjonale krav. 

 

I4Helse skal være et knutepunkt for innovasjon og skal bidra til økonomisk utvikling og 

innovasjon i både privat og offentlig sektor. Den skal fungere som en katalysator for 

utvikling av velferds- og telemedisinsk teknologi samarbeid med pasienter, 

helsepersonell, pårørende, forskere og næringsliv. I4Helse vil legge til rette for 

innovasjon i offentlige anskaffelser og være en arena for samordning mellom flere 

kommuner og helsepersonell. Tjenester for utvikling av forretningsmodeller, 
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implementeringsstrategier og gode prosesser skal bidra til å sikre gevinstrealisering og 

skalerbarhet. 

I4Helse skal også være et ressurssenter for informasjon og kompetanse om prosjekter, 

krav, muligheter for innovasjon, kompetanse, suksesshistorier, teknologiselskaper etc. 

og støtte aktører til å komme i kontakt med potensielle nye partnere. 

6. Markedsbetrakninger 

e-Helse - digitalisering av helsetjenester men fortsatt med «varme hender» 
Den praktiske konsekvensen av digitalisering opplever de fleste hver dag eksempelvis 

gjennom bruk av nettbank, elektronisk selvangivelse, treningsapper, bussruter med mer. 

Norge var veldig tidlig ute med digitalisering på andre områder, eksempelvis gjennom 

Altinn. 

Digitalisering innenfor helse handler om å ta i bruk teknologi for å gjøre samhandlingen 

mellom enkeltmennesker og offentlig helse og omsorg og mellom de ulike nivåene 

innenfor helse- og omsorgstjenesten (Eks. mellom spesialisthelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten) enklest mulig. Dette vil frigjøre ressurser til andre oppgaver, slik 

at de varme hendene i fremtiden kan brukes der de trengs mest. Det er en erkjennelse at 

helse og omsorgstjenester i Norge idag er preget av manglende digitalisering og at 

gevinstpotensialet er stort. Rapporten VIS – velferdsteknologi i sentrum 20161 viser 

med kvanitative og kvalitative undersøkelser hvilke positive effekter bruk av teknologi 

har i omsorgstjenestene i Oslo. Det er reduksjon i både innleggelser (19%), liggedøgn på 

sykehus (33%) og færre polikliniske kosnultasjoner (34%). Samtidig bruker kommunen 

mindre tid hjemme hos bruker (34% færre hjemmebesøk og 59% nedgang i tidsbruk). 

Oslo beboernes tilbakemelding går på økt trygghet, bedre mestring og mer 

selvstendighet som følge av teknologien. En kvinne med kols føler seg tryggere med 

løpende elektronisk helsesjekk fordi hun vet at helsepersonellet følger med og fordi hun 

selv vet langt mer om sin helsetilstand: «Jeg er blitt mye sikrere på meg selv. Nå ser jeg 

på målingene og kobler av, slipper å tenke på det hele tiden. Jeg har gått med veldig mye 

angst før». 

 

mHelse – i rask utvikling 
Mobil Helse (mHelse) er en del av eHelse og handler om hvordan helsetjenesten kan 

støttes av mobile enheter (se fig 6 – mhelse illustrasjon EU).  

                                                        

 

 

1 Helsedirektoratet 
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mHelse omfatter bruk av mobile kommunikasjonsenheter for helse- og omsorgs 

tjenester, informasjonsformidling og mobile helseapplikasjoner. 

mHelse kan bidra til: 

 At pasienter mer aktivt kan administrere egen helse  

 At pasienter vil kunne leve mer uavhengig gjennom løsninger for egenvurdering 

eller fjernovervåking.  

 At helsepersonell vil kunne utøve en mer effektiv behandling av pasienter  

 Tidlig diagnostisering, bedre behandling og økt forebygging. 

Utfordringer ved mHelse-løsninger er: 

 Manglende kompetanse hos leverandører på myndighetskrav 

 Personvern  

 Sikkerhet 

 Tillit til måledata 

 Manglende interoperabilitet med helsesystemer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 mHelse illustrert 
https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/mhealth 

Utfordringen er hvordan teknologi skal tas i bruk i kommunene og helseforetak for å 

sikre gevinster. Det er nødvendig å få ansatte, arbeids- og pasientorganisasjoner som 

skal se fordelen av dette, tydeligere med i arbeidet.  Det er ikke teknologien i seg selv 

som utløser gevinstene, men de gevinstene utløses ved å ta i bruk de muligheter 

teknologi gir til å jobbe mer effektivt samtidig som helsetjenestene som leveres er like 

gode eller bedre. For videre utvikling innenfor mHelse ser man et tilsvarende nasjonalt 

behov for et testsenter med infrastruktur og utstyr for å teste ut ny teknologi og 
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løsninger i et virkelighetsnært miljø der man har mulighet til å simulere tjenester og 

arbeidsprosesser. 

Velferdsteknologimarkedet 
NHO tok høsten 2015 i samarbeid med DAMVAD frem en rapport om markedet for 

velferdsteknologiske løsninger2.Rapporten peker på flere barrierer som hindrer ønsket 

innovasjon, utvikling og implementasjon av teknologiske løsninger innenfor helse og 

omsorg:  

(1) Innkjøpsprosessen vanskeliggjør innovasjon og markedsvekst. Kjøpere som 

fokuserer på velkjente løsninger til lavest mulig pris er en barriere for økt 

markedsvekst, innkjøpsprosessene gir lite rom for innovasjon, forskning og utvikling 

og er lite fleksible. Det er en mangel på forståelse av verdien velferdsteknologiske 

løsninger kan skape, hos offentlige innkjøpere.  

(2) Lite velfungerende marked. Mangelfull informasjonsflyt, få eller ingen reelle 

møteplasser for leverandører og brukere og mangelfull kommunikasjon mellom 

leverandører, offentlige innkjøpere og brukere. Offentlige innkjøpere mangler 

kunnskap om tilgjengelige løsninger og mulighetene som ligger i disse, samt 

mulighetene som ligger i å forbedre innkjøpsprosessene og implementeringen av 

denne typen løsninger. Dette kan være en funksjon av mangelfulle møteplasser og 

interaksjon, og dermed en (for) stor avstand mellom leverandør og bruker. 

 

Helsedirektoratet peker i sin rapport om valg av standarder og rammeverk for 
velferdsteknologi3 på barrierer på grunn av manglende referansearkitektur og 
standardisering innenfor e-helse- og velferdsteknologi.  For å få velferdsteknologi til 
å fungere effektivt, er det nødvendig at offentlige myndigheter tar et grep som hindrer 
fragmentering av markedet gjennom utvikling av proprietære løsninger. Se Fig. 7 for 
beskrivelse av dagens proprietære løsninger. 

Det må legge til rette for at helsedata innsamlet fra sensorer knyttet opp til en person 
kan tas vare på, lagres, distribueres, gjenfinnes og gjøres tilgjengelig for de som skal ha 
rettmessig tilgang på en god og sikker måte. På sikt vil denne type data i økende grad 
kunne inngå i helsepersonalets beslutningsgrunnlag ved behandling og pleie av 
pasienten. 

For at velferdsteknologi skal bli en innovasjonsarena for tjenestetilbydere og 
leverandører, er det viktig at det etableres en nasjonal referansearkitektur med 
mulighet for lokal fleksibilitet på en forutsigbar og åpen plattform. Gjennom 

                                                        

 

 

2 Markedet for velferds-teknologiske løsninger - En kartlegging for NHO (september 2015) 

 

3Helsedirektoratet: IS-2200 Anbefaling på valg av standarder/rammeverk for velferdsteknologi (2014) 
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komponentinndeling og flere grensesnitt vil det bli mulig for ulike leverandører å levere 
løsninger inn på samme plattform. Samtidig er det vesentlig at arkitekturen oppdateres 
og tilpasses i årene fremover basert på fremtidig tjeneste- og teknologiutvikling. 

 

 

Fig. 7 Dagens siloløsninger 

HelseOmsorg21 rapporten4 fra 2014 peker på manglende infrastruktur for utprøving 

og testing. Den peker på et behov for å bygge opp og å drifte utprøvingssentre / 

testbeds, med deltakelse fra næringslivet, for utprøving og testing av ny diagnostikk, 

legemidler, medisinsk utstyr, informasjonsløsninger og velferdsteknologi. 

Infrastrukturen må bygges med et internasjonalt perspektiv der samarbeid etableres 

med internasjonale aktører for å oppnå best mulige tjenester og datatilfang, med 

påfølgende skaleringspotensiale også utover Norges grenser. Næringslivet må gis tilgang 

til kompetanse og fasiliteter i form av laboratorier, helseregistre, biobanker, 

testfasiliteter, utstyr og teknisk ekspertise hos akademia, helseforetak, kommuner og 

industriinkubatorer. Rapporten peker også på at det må etableres en støtteordning for 

storskalatesting av løsninger med spesielt stort helse- og omsorgspotensial. 

 

Prosjekt for arkitektur og standarder i velferdsteknologiprogrammet hos Direktoratet 
for ehelse igangsatte våren 2015 et arbeid for innfasing av testtjenester. Disse testene 
skulle verifisere velferdsteknologiske løsninger inn mot de tekniske krav som stilles fra 
direktoratet. I den forbindelse ble det nedsatt en arbeidsgruppe (Nordic 
                                                        

 

 

4HelseOmsorg 21, Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg (2014) 
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TestcenterTaskforce) ledet av direktoratet, og satt sammen av representanter for Norsk 
Helsenett, UIA (I4Helse), NordicMedtest (SKL) og Colab (Delta). Her beskrives de 
tjenester som Nordic Testcenter Taskforce er blitt enige om å tilby som et tilbud til 
innkjøpere og leverandører av velferdsteknologi til norske kommuner. Tjenesten er 
basert på norsk referansearkitektur og organisert slik at de følger anskaffelsesprosessen 
i kommunene (innovative anskaffelser).  

 

Aktører i velferdsteknologi- markedet 
Markedet for velferdsteknologi ansees per i dag for å være prematurt.  Kommunene har 

vanskeligheter for å bestille nye løsninger da teknologier og potensialet for mer 

effektive og nye løsninger henger tett sammen med kommunenes behov for innovasjon 

av tjenestene. Næringslivet er preget av mange nye startups som ikke vet hvordan de 

skal kunne selge inn leveranser til kommuner og få pilotert og testet ut sine løsninger og 

ideer sammen med tjenestene som leveres.   

Utgangspunktet for arbeidet med I4Helse baserer seg på identifiserte behov i markedet 

for testfasiliteter for utvikling og utprøving av nye løsninger og ny teknologi. I4Helse vil 

være rettet mot offentlige aktører innen pleie og omsorg (kommuner, sykehus mv), 

næringsliv, akademia og brukere av velferdsteknologi. Det er avgjørende at den 

oppbygging av kapasitet og kompetanse i laben er avstemt mot forventede behov i 

markedet, slik at I4Helse’s markedstilpasning sikre. Slike markedsvurdernger må foretas 

fortløpende etter at I4Helse er over i driftsfasen,   

Sentrale planer for forløsning av markedet 
Direktoratet for e-helse ble etablert 1.1.2016 og skal bidra til felles innsats og nasjonal 

styring av IKT-utviklingen i sektoren. De etablerer standarder og forvalter nasjonale e-

helseløsninger. Nasjonalt program for velferdsteknologi er et samarbeidsprogram 

mellom Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet og KS og gjennom dette programmet 

planlegges en spredning av trygghetsskapende teknologi, responssenterløsninger og 

teknologi for avstandsoppfølging til kommunene i perioden 2016-2020.  Det planlegges 

puljevise opptak av kommuner i henhold til planen i fig 8 
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Fig. 8 Nasjonalt velferdsteknologiprogram - plan for spredning til kommunene 

 

Implementering i kommunene – møteplasser og testfasiliteter mangler 
 

Kommunene beslutter, planlegger og gjennomfører spredningen av velferdsteknologi. 

Direktoratet for e-helse bygger ikke opp ressurser til å hjelpe med spredningen, men 

bygger opp kompetanse i Utviklingssentre for hjemmesykepleie og sykehjem (USHT) i 

fylkene.  

Kommuner blir tatt opp og anbefalt å ta i bruk teknologi som tidligere er testet ut f.eks. 

av USHT.   

I sammenheng med planen for spredning (fig 8) vil Direktoratet for e-helse peke på et 

støtteapparat. Nasjonalt velferdsteknologiprogram gir tilskudd til prosjektledelse og 

organiserer samtidig et støtteapparat for kommunene ved hjelp av egne og partneres 

ressurser som består av:  

 Fylkesmennene som har fått tildelt midler til fordeling til kommuner 

 KS sentralt og lokalt bidrar med kompetanse og opplæring 

 Utviklingssentre for hjemmesykepleie og sykehjem  

 Kommuner og etablerte regionale nettverk  
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 Nasjonalt program for Leverandørutvikling som en pådriver og fasilitator for å 

øke stat og kommunes evne til å gjennomføre innovative offentlige anskaffelser 

 Norsk Helsenett KomUt prosjekt har vært et av delprosjektene under 

Meldingsutbredelsesprogrammet i Norsk Helsenett og består av 5 regionale 

kompetanseorganisasjoner (KomUT nettverk) med koordinatorer og 

samarbeidskommuner.  Disse skal bidra til at velferdsteknologi blir en 

integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene i henhold til de nasjonale 

anbefalingene/føringene (program Velferdsteknologi). 

 Norsk Helsenett test og sertifisering m/tilknyttede 3dje parter (gjennom 

Nordic testsenter taskforce som beskrevet i kap 10.5 Partnere. 

 

Kommuner vil ikke få penger eller bli tatt opp i programmet om de ikke forplikter seg til 

å følge Norsk referansearkitektur.  Det vil ikke bli satt krav til sertifisering før det finnes 

et marked av utstyr som tilfredstiller kravene (eks. Continua-sertifiserte).  Planen viser 

per idag at behov for et støtteapparat innenfor test og sertifisering vil bli stort fremover. 

Det er avgjørende for videre stimulering av markedet for velferdsteknologi at en slik test 

og utprøvingsarena etableres. 

 

7. Forretningsmodellen 
 

Forretningsmodellen til I4Helse baserer seg på salg av tjenester som understøtter 

innovasjon, anskaffelse, utvikling, test og implementering av velferdsteknologi og 

ehelseløsninger til kunder innenfor helse og omsorg i offentlig og privat sektor samt til 

akademia.  

 

Markedskontakt 
For kontinuerlig sikre tilstrømming av kunder og aktivitet vil I4Helse blant annet selge 

og markedsføre sine tjenester gjennom direkte oppsøkende salg, næringsklynger, 

internasjonale og nasjonale allianser, myndigheter og partnerskap med sentrale aktører.   

I4Helse vil være en møteplass og vil også med dette skape aktiviteter for opprettholdelse 

av kundekontakt.  Relasjoner vil etableres og vedlikeholdes gjennom arrangementer, 

tett samarbeid med etablerte møteplasser, intensjons- og partnerskapsavtaler med 

sentrale aktører og kontinuerlig markedskontakt og nettverking. 

Verdiløftene beskrevet i kapittel 5 vil foredles og være en sentral del av 

prosjektgjennomføring og markedsføring for å sikre at kundene opplever reell gevinst 

ved å kjøpe tjenester fra I4Helse.  
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Drift 
Daglig drift av selskapet planlegges med et minimum fast bemanning. Daglig ledelse, salg 

og markedsføring er kjerneaktiviteten her.  Merkantile funksjoner vil fortrinnsvis bli 

søkt håndtert gjennom UiA sine eksisterende systemer.   

Laben vil gi tilgang til relevant kompetanse innen anskaffelsesprosesser, 

prosjektledelse, prosessledelse, IKT rådgiving, utvikling, test, sertifisering, 

tjenestedesign, workshopfasilitering, kommersialisering og innovasjon for 

gjennomføring av allerede finansierte prosjekter.  Denne tilgangen baseres på avtaler 

med partnere med spesialkompetanse innen de ulike fagområdene. Denne 

forretningsmodellen er nødvendig i en periode estimert til 5 år for å bygge opp 

etterspørsel etter tjenestene som tilbys. En eventuell oppbemanning av faste ansatte 

med slik kompetanse vil vurderes når etterspørsel etter tjenestene kan forsvare dette. 

Driften av lab'en skal være selvfinansierende i løpet av en 5 års-periode fra etablering. 

Det er en rekke forutsetninger rundt driftsmessige forhold som gjenstår å utrede i detalj. 

Vi har utarbeidet en skisse basert på et scenario som anses som realistisk og nøkternt 

slik vi oppfatter markedet for velferdsteknologi per idag. I en oppstartsperiode samt 

første driftsår må det antas at driften i stor grad må finansieres gjennom offentlige 

midler, ref alternative finansieringsmodeller beskrevet under. 

 

 

 

Fig 9 I4Helse forretningsmodell 
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Inntektsmuligheter 
Det forutsettes at sentrale private og offentlige aktører innenfor helse og omsorg i 

regionen inngår intensjonsavtale om kjøp av tjenester fra I4Helse de 5 første årene.  

Sentrale samarbeidspartnere som Grimstad kommune, Sørlandet Sykehus, 

Sykehuspartner og andre har uttrykt ønske om å inngå intensjonsavtale.  

Grimstad kommune har planer om å etablere tjenesteområder i lokalene til I4Helse og 

Sørlandet Sykehus HF vil i samarbeid med Sykehuspartner HF søke å lokalisere sin 

aktivitet knyttet til innovasjon og utvikling i I4Helse. Intensjonsavtale utarbeides på 

dette samt på kjøp av tjenester levert fra I4Helse AS. Det pågår også arbeid med 

forankring og utarbeidelse av intensjonsavtaler med andre kommuner og IKT 

driftsselskaper og sentrale leverandører av utstyr. 

Det forutsettes at midler til utstyr bevilges over statsbudsjettet.  

I4Helse etableres med en forretningsmodell basert på finansiering gjennom 

oppdragsinntekter, bruk av virkemiddelapparatet over tid, donasjoner av utstyr fra 

næringsaktører og offentlige bevilgninger. 

I og med at deler av laben vil være offentlig finansiert kan det komme til å legge føringer 

for prisingen av bruk av deler av utstyret, kanskje ved at det kreves en tilsvarende 

finansiering fra den private siden (slik tilfellet var for MIL). 

 

I4Helse sine inntektskilder vil være: 

Medlemsavgift 
Ved å være tilknyttet I4Helse gjennom ulike typer medlemsskap vil man tilby fordeler 

som inngår. Dette vil være tilgang på informasjon, tilgang til foredrag, seminarer, 

opplæringstilbud mm til reduserte priser, tilgang til metodikk osv. I tillegg vil det 

etableres et medlemsprogram for kjernemedlemmer som gjennom en noe høyere 

medlemsavgift får tilgang til bruk av lokaler og fellestjenester som etableres. Se kap. 13 

for ytterligere informasjon om eierskap og organisering 

Langsiktig avtale, rammeavtale 
Det utarbeides intensjonavtaler for etablering av rammeavtaler med kommuner og 

leverandører på kjøp av tjenester fra I4Helse AS.Dette er med på å sikre langsiktige 

inntekter og gir forutsigbarhet for drift.  Grimstad Kommune som samarbeidspartner 

må inngå langsiktig avtale med I4Helse knyttet til deres engasjement for test i et "living 

lab" miljø og videreføring av Agder Living lab konseptet. Grimstad Kommune vil flytte 

sentrale helse- og omsorgstjenester til bygget og vil forplikte seg til å kjøpe tjenester fra 

I4Helse. Vi forventer også at andre kommuner i Agder inngår intensjonsavtale 

etterhvert. I tillegg søkes det å inngå tilsvarende rammeavtaler med de andre 

kommunene i Agder, med Sørlandet Sykehus HF, Sykehuspartner HF og andre offentlige 

aktører i Norge.  
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Eierskap av sluttprodukt 
På sikt vil det kunne etableres et rammeverk for å sikre patentrettigheter til produkter 

som tas frem basert på ideer fra prosesser og workshops som er kjørt i regi av I4Helse. 

Som et alternativ til betaling for tjenester for I4Helse for å utvikle løsninger basert på 

disse ideene kan forretningsmodeller hvor I4Helse eier andeler av IPR være en løsning. 

Dette bør sees i sammenheng med UiA TTO tjenester.  

Forsknings- og innovasjonskontrakter 
I4Helse vil være en naturlig samarbeidspartner i forsknings- og innovasjons-prosjekter 

innenfor helse og det vil være naturlig at tjenestene som tilbys fra innovasjonslab'en 

benyttes i slike prosjekter. Det må etableres tett samarbeid med virkemiddelapparatet. 

For slike prosjekter kan I4Helse være den naturlige arenaen for aktiviteter i prosjektet 

og utleie av areal kan i tillegg til tjenester i prosjektet være en inntektskilde.  

 Betalte oppdrag 
Det må motiveres for at private og offentlige aktører som kjøper tjenester fra I4Helse 

(eks. test og sertifiserings tjenester) betaler for dette. For enkelte tjenester vil det være 

enkelt å utarbeide en fast pris (eks. gjennomføring av workshops test av utstyr i en 

Living lab, anvendbarhetstesting etc.). For andre tjenester som f.eks. teknisk rådgiving, 

test og sertifisering osv. bør det avtales separate avtaler per prosjekt, evnt. time for time 

pris. 

 Utleie av infrastruktur 
Det planlegges arealer for midlertidige boliger, kurs- og kreative workshop lokaler, samt 

kontorer. Grimstad kommune vil flytte sentrale helsetjenester og Sørlandet Sykehus og 

Sykehuspartner vurderer å flytte test og innovasjonsfunksjoner til bygget. Utleie av 

disse gjøres gjennom direkte avtale med UiA som er hovedleietaker av bygget.  

Derimot vil utleie av laber og testlokaler med tilhørende IKT-infrastruktur være en 

inntektskilde for I4Helse. 

8. Tjenester 
Tjenestene som er beskrevet under er tatt frem basert på resultat fra workshop 

arrangert i november 2015 med aktuelle partnere og kunder av I4Helse og innspill på 

behov og verdibidrag fra disse. 

Som beskrevet ovenfor, skal I4Helse ha funksjon både for kommuner, bedrifter, 

akademia og brukere.  Det er avgjørende at oppbyggingen av kompetanse og tilbud er i 

samråd med og i henhold til hva bedrifter og kommuner etterspør til enhver tid slik at 

I4Helse sikres en fortløpende markedstilpasning. 
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Tjenester som understøtter forsknings- og innovasjonsprosesser 

Samskapingsprosesser (Co-creation / Co-design) 
I4Helse gir tilgang til et miljø hvor prosesser og tjenester utfordrer etablerte modeller og 

åpner for disruptiv innovasjon. Ved bruk av metodikk og prosesser for samskaping vil 

I4Helse tilby fasilitering av workshop for å i fellesskap (næringsliv, helsepersonell, 

forskere og brukere) komme frem til nye ideer om produkter eller tjenester. Gjennom 

dialog med brukere åpnes det på denne måten for mer skreddersydde og individuelt 

tilpassede tjenester og produkter. Metoder som prototyping og mock-up kan videre 

teste ut om ideene fungerer i praksis og raffineres til løsninger som fungerer både for 

tjeneste-brukere og tilbydere. 

 Potensielle kjøpere: både offentlige og private virksomheter 

 Prismodell: betale for å delta i per workshop eller inkludert i medlemsskap evnt. 

betalt oppdrag av næringsliv, forskningsprosjekter, offentlig virksomhet for 

spesifikk utfordring/ide 

 Konkurrenter/samarbeidspartnere: tilsvarende eventer arrangeres sporadisk av 

klynger og tilsvarende organisasjoner som Connect, Innoventus Sør, etc 

Brukerpanel - kommunikasjon, datainnsamling, styring og håndtering 
I4Helse vil i samarbeid med Agder Living Lab og Grimstad kommune etablere tjenester 

for håndtering av brukerpanel. I4Helse sikrer oppdatert oversikt over brukere, legale 

aspekter som samtykkeerklæring og etiske retningslinjer, avtaler, formaliserte 

spørreskjemaer, datainnsamling, kommunikasjon med brukere, nyhetsbrev, sosiale 

medier osv. Dette vil sikre kommuner som ønsker å koble seg på tilgang til et 

profesjonelt rammeverk for håndtering av og kommunikasjon med brukere i et living 

lab miljø. Eksempler på en tjenester kan inkludere å gjennomføre spørreundersøkelser 

eller innsamling av data fra brukere for bruk i forskning og analyser gjennom tilgang til 

en brukerdatabase med mange ulike brukergrupper og en profesjonell håndtering av 

brukere.  

 Potensielle kjøpere: Kommuner og private virksomheter 

 Finansiering: Offentlig støttet aktivitet - betaling per kommune eller betalt 

oppdrag 

 Konkurrenter/samarbeidspartnere: Det eksisterer planer om tilsvarende 

initiativer i Norge og i utlandet (eks. NSCL i Stavanger, C3 i Oslo, Colab, Licalab 

etc.) 

Rådgiving innovasjon, kommersialisering og finansiering 
I4Helse vil tilby rådgiving på hvordan produkter og tjenester kan kommersialiseres, 

forretningsmodeller og veien videre. I4Helse vil gjennom sine samarbeidspartnere gi 

tilgang til ekspertise på forretningsutvikling og erfaring fra ulike bransjer og gjennom 

dette også tilby kobling til virkemiddelapparat, kapital, osv.  

 Potensielle kjøpere: grundere og private virksomheter 
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 Prismodell: inkludert i medlemsskapeller finansiert av samarbeidspartnere 

(Innoventus Sør etc.) 

 Konkurrenter/samarbeidspartnere: I4Helse vil ikke bygge opp egen kompetanse 

innenfor dette område men vil basere leveranse av slike tjenester gjennom 

partnerskap med etablerte aktører som Innoventus Sør, Connect Sørlandet, 

Inven2, osv. 

 

Tjenester som understøtter anskaffelsesprosesser 
I en anskaffelsesprosess vil kunden beskrive dagens tjeneste, egne behov og 

utfordringer, samt et eventuelt målbilde med tidsplan/kriterier. Potensielle 

leverandører gir innspill på mulig løsninger/spørsmål og stiller opp i en-til-en møter for 

å demonstrere og presentere sin løsning.  I denne prosessen vil I4Helse bidra med ulike 

typer kompetanse og tjenester og bidra til å beskrive behov og utfordringer, veilede i 

forhold til hva som finnes av løsninger i markedet og erfaringer med disse samt 

presentere prosesser for test og sertifisering opp mot standarder og myndighetskrav 

inkludert anvendbarhets-testing. 

 

 

Fig. 10 skisse innovativ anskaffelsesprosess 

Teknisk rådgiving på nasjonale krav og testprosesser 
I en anskaffelsesprosess vil I4Helse bidra med rådgiving og veiledning i forhold til 

arkitektur, standarder, Continua-rammeverket og andre funksjonelle- og ikke-

funksjonelle krav. Tjenesten inkluderer å beskrive målbildet med tanke på nasjonale 

krav, rådgiving på tekniske krav for måloppnåelse og gjennomføring av workshop for 

analyse av krav og teststrategi. I4Helse vil også bidra med ekspertrådgiving på test, 

gjennomføre test av eventuell prototype/konsept og demonstrere testmiljø.  Ved 

utvelgelse vil I4Helse bidra med demonstrasjon av foreslåtte løsninger, bidra i 

evalueringen i forhold til tekniske krav og ta frem kvalitetsrelatert informasjon om ulike 

løsninger/produkter slik at innkjøper kan gjøre velfunderte valg.  

 Potensielle kjøpere: offentlige virksomheter  

 Finansiering: betalt oppdrag 
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 Konkurrenter: Andre testlab's i Norden og tekniske konsulentselskaper som 

bygge tilsvarende kompetanse 

 

Rådgiving på anskaffelsesprosesser 
I4Helse vil tilby rådgiving på regler og prosesser for offentlig anskaffelse. Det må 

identifiseres partnere av laben som innehar denne kompetansen og som kan være 

rådgivere på dette området. Eksempelvis har NHO/KS finansiert regional rådgiver som 

skal hjelpe offentlige virksomheter til å anvende mer innovative anskaffelsesprosesser. 

 Potensielle kjøpere: Både offentlige og private virksomheter har behov for et 

kontaktpunkt som er profesjonelle på anskaffelser og prosesser for dette. 

 Finansiering: Kontaktpunkt og informasjon kan inngå i medlemskap evnt ved off. 

støtte, Oppdragsbasert rådgiving, prosjektledelse etc, betalt oppdrag 

 Konkurrenter/samarbeidspartnere: konsulentselskaper, NHO, KS, 

Agderforskning 

 

Arrangere dialogkonferanser. 
I4Helse vil på oppdrag kunne arrangere konferanser og seminarer. Det kan være 

offentlige virksomheter som i en innovativ anskaffelsesprosess ønsker fasilitering av 

dialogkonferanser for å komme i kontakt med leverandører og innovative miljøer eller 

seminarer for å spre informasjon om ehelse utfordringer, løsninger, osv - kombinert 

med omvisning og demo i lab. I4Helse vil være et kontaktpunkt som er profesjonalisert 

på arrangering av dialogkonferanser og som har en database med et stort antall aktører 

registrert.  

 Potensielle kjøpere: Offentlige virksomheter 

 Finansiering: Oppdragsbasert betalt oppdrag 

 Konkurrenter/samarbeidspartnere: konsulentselskaper, NHO, KS, 

Agderforskning 

 

Tjenester som understøtter produkt- og tjenesteutvikling 
I en produkt- og tjenesteutviklingsprosess vil leverandører utvikle løsning og utarbeide 

plan for oppfyllelse av krav i henhold til identifiserte avvik. I4Helse vil bidra med ulike 

tjenester for å understøtte denne prosessen og sikre at løsningene utvikles i henhold til 

nasjonale krav og internasjonale standarder i tillegg til at de støtter behovet i markedet.  

Tjenestene inkluderer ekspertrådgivingstjenester, testtjenester og 

evaluering/godkjenning/avvise avik fra nasjonale krav. 
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Fig. 11 referansearkitektur 

 

Teknologi-rådgivning 
I4Helse vil hjelpe virksomheter til å oppnå en helhetlig struktur på teknologi i forhold til 

tilhørende prosesser, samt møte nasjonale krav og internasjonale standarder med sine 

tjenester, løsninger og systemer.  I4Helse vil bidra til at kunder får en god oversikt over 

krav til løsning og kostnader for implementasjon av en bærekraftig løsning. I4Helse 

tilbyr teknisk rådgiving for å sikre at aktuell teknologi utvikles i henhold til norske krav 

og internasjonale standarder.  

 Potensielle kjøpere: privat næringsliv 

 Finansiering: Oppdragsbasert betalt oppdrag 

 Konkurrenter: konsulentselskaper som bygger opp tilsvarende kompetanse og 

testlab's i Norden 

Living lab test 
I4Helse tilbyr test gjennom å integrere kundenes produkt eller tjeneste i en Living Lab 

for å teste ut produkter hos brukerne integrert med helsetjenestene. En effektiv, 

transparent og smidig integrasjon med helsetjenester og brukerbehov utføres ved at 

I4Helse er nøkkelen for tillit og trygghet hos kunden. 

Tjenesten er et tilbud til leverandører av velferdsteknologiske løsninger om å prøve ut 

nye løsninger/versjoner i en reell driftssituasjon. Living Lab er en arena som har andre 

rammer enn kunstige testarenaer og hvor brukererfaringer (brukere, pårørende og 

ansatte) aktivt kan bidra til å kvalitetssikre og forme leverandørenes løsninger. 

Tjenesten inkluderer uttesting av løsning i sammenheng med kommunenes 

helsetjenesteprosesser og i tillegg vil testresultatet gi dokumentasjon på identifiserte 

gevinster.  
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Fig. 12 uttesting av teknologi med bruker i hjemmet 

 

 Potensielle kjøpere: privat næringsliv og kommuner 

 Finansiering: Oppdragsbasert betalt oppdrag 

 Konkurrenter/samarbeidspartnere: Andre living lab miljøre i Norge og i Norden 

 

Test av teknologi basert på internasjonale standarder og nasjonale krav (Continua, 
IHE, osv) 
I4Helse tilbyr test og verifisering av teknologi i et realistisk testmiljø basert på nasjonale 

krav og internasjonale standarder.  

I4Helse kan verifisere teknologi i henhold i et miljø integrert med norsk 

referansearkitektur og sentrale komponenter i Norsk Helsenett. Typisk tester kan være 

test av datautveksling for trygghetsalarmer (se fig 13) , test av responssenterløsninger, 

test av velferdsteknologi, teste grensesnitt inn mot andre systemer (eks. Elektroniske 

pasientjournaler), test av app'er og BYOD. 
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Fig. 13 eks. datautveksling fra trygghetsalarmer 

 

 Potensielle kjøpere: privat næringsliv 

 Finansiering: Oppdragsbasert betalt oppdrag 

 Konkurrenter: konsulentselskaper som bygger opp tilsvarende kompetanse og 

testmiljø og andre testlab's i Norden 

 

Continua sertifiseringstest 
I4Helse vil være godkjent sertifiseringslab i henhold til Continua-rammeverket og vil 

tilby sertifisering av teknologi i henhold til dette.  

Godkjente CCE (Continua Certification Experts) vil sikre at leverandørenes produkter er 

implementert etter internasjonale standarder og i henhold til Continua Design 

Guidelines 

 

Fig. 14 prosess for sertifisering av produkt i henhold til Continua-rammeverket 

 

 Potensielle kjøpere: privat næringsliv 

 Finansiering: Oppdragsbasert betalt oppdrag 

 Konkurrenter: Godkjente Continua testlab's i Norden 
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Anvendbarhets- og tilgjengelighets test 
Anvendbarhetstest er test der brukere måles strukturert på hvordan de anvender 

teknologi. Anvendbarhetstest kan integreres med reelt teknisk testmiljø, miljø for test av 

tilgjengelighet samt i living lab miljø. 

 

Fig.15 anvendbarhets-testing 

 

Tilgjengelighets test er test der brukerne har funksjonshemninger som påvirker 

hvordan de bruker teknologi. Det endelige målet, både brukervennlighet og 

tilgjengelighet, er å oppdage hvor lett folk kan bruke teknologi og rådgi tilbake til 

hvordan å forbedre fremtidige design og implementeringer. 

 Potensielle kjøpere: Offentlige og privatevirksomheter  

 Finansiering: Oppdragsbasert betalt oppdrag 

 Konkurrenter: Tilsvarende testlab's i Norden 

 

Tjenester som understøtter skalering og utrulling av standardiserte 
komponenter 
I denne fasen implementerer offentlige virksomheter et produkt eller introduserer en ny 

digital tjeneste i samarbeid med leverandør. I4Helse vil i denne fasen tilby tjenester for 

test og sertifisering av løsninger/tjenester eller samhandlingskomponenter. Dette 

inkluderer test opp mot krav, integrasjontest, akseptansetest, regresjonstest og 

oppfølging av planer for å oppfylle nasjonale krav. 
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Fig. 16 Introduksjon av ny digital tjeneste/nytt produkt 

Gevinstrealisering 
I4Helse vil tilby prosesser for analyse og identifisering av gevinster som kan oppnås ved 

bruk av teknologi i helsetjenester, rådgiving på hvordan de kan realiseres og forslag til 

KPI's og plan for oppfølging av disse for å sikre realisering av gevinster. I4Helse vil bidra 

med bred erfaring om gevinster ved bruk av mange ulike produkter i mange ulike 

tjenester nasjonalt og gi offentlige virksomheter tilgang på en effektiv prosess og god 

kompetanse på gevinstrealisering, samt at privat næringsliv vil kunne få verdifull 

markedsføringsinformasjon gjennom identifiserte og målte gevinster  

 Potensielle kjøpere: Offentlige virksomheter og private leverandører 

 Finansiering: Oppdragsbasert betalt oppdrag 

 Konkurrenter/samarbeidspartnere: konsulentselskaper 

 

Prosessrådgiving 
I4Helse vil tilby rådgiving for å hjelpe offentlige virksomhet å oppnå en helhetlig 

struktur på organisasjon og prosesser i forhold til teknologi. Ved å benytte tjenesten vil 

de få en god oversikt over krav til organisasjon og prosesser samt kostnader for 

integrasjon av teknologi i tjenester.  

 Potensielle kjøpere: Offentlige virksomheter og private? 

 Finansiering: Oppdragsbasert betalt oppdrag 

 Konkurrenter/samarbeidspartnere: konsulentselskaper 

 

Tjenester som understøtter kompetansebygging 

Kurs og seminarer 
I4Helse vil arrangere kurs for leverandører, helsepersonell, studenter osv, Eksempler på 

kurs kan være kurs i Continua-rammeverket, referansearkitektur, test, utvikling, 

teknologi, tjenester osv. Tjenestene vil også integreres med Etter-og 
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Videreutdanningsprogram på Universitetet i Agder der det er relevant samt med 

gjennomføring av praksisopplæring for studenter og elever i videregående skole. 

Tjenesten kan også inkludere utleie av lokaler og infrastruktur. 

 Potensielle kjøpere: Offentlige virksomheter og private? 

 Finansiering: Oppdragsbasert betalt oppdrag 

 Konkurrenter/samarbeidspartnere: utdanningsinstitusjoner 

9. Kunder og brukere 
Følgende aktører forventes som potensielle kunder/brukere av I4Helse: 

 Næringslivet: Leverandører av utstyr til helsesektoren, dvs.  Utviklere og 

leverandører av produkter (velferdsteknologi, hjelpemidler, helseteknologi, 

ehelse, smarthus, virksomhetssystemer, styringssystemer, medisinskteknisk 

utstyr). Foreløpig dialog med leverandører som IBM, Norwegian Smart Care 

Cluster, Oslo Medtech, Digin indikerer støtte til og interesse for å benytte laben.   

 Leverandører av Helse og omsorgstjenester: Ansatte i helse- og 

omsorgssektoren i kommuner eller hos private omsorgstjenesteleverandører, 

Helseforetak.  Foreløpig dialog med SSHF, Grimstad kommune og Aleris indikerer 

støtte til og interesse for å benytte laben.  

 Private eller offentlige IKT Driftsorganisasjoner: Organisasjoner som drifter 

applikasjoner og servere som benyttes i helsesektoren. Foreløpig dialog med 

Sykehuspartner og IKT Driftsorganisasjoner for kommunene på Agder indikerer 

støtte til og interesse for å benytte laben.  

 Akademia: Forskere, undervisningspersonell, studenter (videregående 

/Universitet) 

Eu prosjekter og andre forskningsprosjekter. Senter for e-helse ved Universitetet 

i Agder er sentrale samarbeidspartnere fra starten av og vil være viktige 

samarbeidspartnere i ide og innovasjonsfasen for å sikre bruker-og næringsnær 

forskning.  I tillegg vil det etableres tett samarbeid med forskningsaktivitetene i 

Mechatronics Innovation lab AS – spesielt innenfor robotics, big data og sensorer 

for kompetansesynergier på disse områdene. 

 Brukere: interesseorganisasjoner, pasientorganisasjoner osv.  Agder Living Lab 

har etablert kontakt mot brukere i kommunene i Agder og vil være en sentral 

partner men ikke som kunder av lab’en. Som kunder ser vi for oss at det er et 

behov for utprøving av teknologi og opplæring. 
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Oppsummering av I4Helse sin nytteverdi for ulike aktører: 

 

Hvem? Hvilken nytte skal I4Helse gi dem? 
  

Kommuner og andre offentlige eller 

private leverandører av pleie og 

omsorg 

Testfasiliteter, tjenestesimulering, utprøving, 

opplæring, rekruttering og innkjøp 

  

Private eller offentlige IKT 

Driftsorganisasjoner 

Uttesting av nye applikasjoner før 

implementering i produksjonsmiljø 

  

Næringslivet Rask utprøving av ideér, testing, sertifisering 

og implementering. Raskere fra idé til 

implementering. 
  

Akademia Næringsnær forskning og kommerialisering 

av forskningsresultater 
  

Brukere Aktiv deltagelse innovasjonsprosesser og 

komme i kontakt med 

leverandører/kommuner. Utprøving av 

teknologi. Opplæring. 
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10. Partnere 

Partnere 

Grimstad kommune  
har vært en av initiativtakerne bak prosjektet og vil ha en sentral rolle i I4Helse. 

Grimstad kommune har til hensikt å samlokalisere sin base for hjemmebaserte tjenester 

under samme tak som I4Helse, dette for å dra nytte av fordelene ved å være 

samlokalisert med testfasilitetene og miljøet for øvrig. I tillegg vil Grimstad være en 

«pilot-kommune» når det kommer til uttesting, opplæring og det å implementere nye 

løsninger. Agder Living Lab konseptet vil integreres med I4Helse og sikre prosess og 

metodikk for dette. 

Sørlandet Sykehus HF 
Sørlandet sykehus støtter prosjektet og utreder muligheter for å legge funksjoner 

og/eller aktiviteter til I4Helse. 

 

Sykehuspartner HF 
Sykehuspartner er sentral leverandør av IKT tjenester til Sørlandet sykehus og dermed 

en viktig partner i I4Helse sammen med dem. De utreder muligheter for å legge 

funksjoner og/eller aktiviteter til I4Helse og har I4Helse som et av sine satsningsområder 

innenfor innovasjon. 

Egde Consulting AS 
Egde Consulting er medlemmer av Personal Connected Health Alliance og har 

spesialisert seg på rådgiving, test og sertifisering av ehelse- og velferdsteknologi.  Egde 

Consulting har gjennom flere år samarbeidet med Universitetet i Agder og har vært en 

stor bidragsyter i å bygge opp testlab med tilhørende infrastruktur, metodikk, rutiner og 

kompetanse innen ehelse og er derfor en sentral partner i I4Helse. 

Direktoratet for ehelse, Norsk Helsenett (NHN) og nordiske testlab’er 
Norsk Referansearkitektur for velferdsteknologi beskriver en overordnet logisk struktur 

og et felles begrepsapparat for hvordan Continua-rammeverket skal anvendes i Norge 

og hvilke komponenter som bør være nasjonale felleskomponenter. Den skal også gi 

rammer for leverandørenes produktutvikling og tilpasning til velferdsteknologiske 

prosjekter i offentlig regi. I forbindelse med anbefalingen om bruk av Continua som 

rammeverk forvelferdsteknologiske løsninger i Norge, ble det høsten 2014 innledet et 

nordisk samarbeid mellom de nordiske testlabene (Colab DK, Nordic Medtest SE, 

I4Helse NO) for å skape et felles marked for velferdsteknologi.  
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Direktoratet for e-helse løfter testing og utprøving opp som et kritisk område innenfor 

velferdsteknologiske anskaffelser i helse- og omsorgsektoren, og søker å samarbeide 

med allerede etablerte aktører i Norden (Nordic Medtest, CoLab/Delta og I4Helse) for 

å sikre tilgjengelige testtjenester fra leverandørmarkedet. De forventer at andre aktører 

innenfor test kan komme til underveis. 

Norsk Helsenett (NHN) vil understøtte dette samarbeidet med gode testfasiliteter 

knyttet til standarder i referansearkitekturen samt de nasjonale felleskomponenter for 

velferdsteknologi som etableres underveis. Direktoratetet for e-helses rolle vil være å 

fasilitere samarbeidet på en hensiktsmessig måte og kommunisere tilbudet til markedet 

på forespørsel. (se fig. 17) 

 

 

Fig. 17 Rollefordeling Nordisk testlab samarbeidsprosjekt 

 

Colab Danmark består av seks forskjellige laboratorier, som er knyttet til Region 

Syddanmarks fem store sykehus og Odenses Plug and Play lab. Bak 

laboratorienettverket står en rekke kunnskapsinstitusjoner og virksomheter i Odense. 

 
Nordic Medtest i Karlstad er en uavhengig virksomhet eid av det svenske landsting, 
men åpen for alle som behøver å teste eller kvalitetssikre IT-tjenester. Alle aktører i 
helse- og omsorgssektoren kan dra nytte av selskapets samlede kompetanse og de 
testtjenster som tilbys. 
 

Formålet med samarbeidet er: 
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1. Enklere anskaffelsesprosesser for innkjøperne, med fokus på funksjonalitet og ikke 
teknologi  

2. Forutsigbare og testbare teknologikrav for leverandørene  
3. Åpne opp for innovasjon gjennom plug-and-play  
4. Åpne opp et nordisk marked for velferdsteknologi med utgangspunkt i norsk 

referansearkitektur  
5. Få med danske, finske og svenske myndigheter underveis i prosjektet  

Leverandører 
Det vil søkes å etablere samarbeidsavtale med sentrale leverandører av teknologi for 

helse og omsorg på lån eller donasjon av utstyr i laben. Disse leverandørene vil kunne 

vise frem sine løsninger for potensielle kunder, samt mulighet for uttesting av utstyr 

integrert med andre systemer. 

Samarbeidsmuligheter nasjonalt og internasjonalt 

Nasjonalt 
Det er flere initiativer nasjonalt for oppbygging av testmiljø for test av e-helse- og 

velferdsteknologi produkter. Klynger innenfor Innovasjon Norges Arena klyngeprogram 

har fått midler til prosjekter som fokuserer på utvikling av testmiljø og tjenester: 

 Norwegian Smart Care Lab i Stavanger er knyttet til velferdsteknologiklyngen 

Norwegian Smart Care Cluster og har målsetning om å etablere en infrastruktur 

for test av løsninger i et "living Lab" miljø som dekker hele Norge. Klyngen søker 

samarbeid med I4Helse samt andre klynger som Oslo Medtech, Oslo Cancer 

Cluster og andre living-lab miljø i Norge. 

 

 Oslo Medtech er en klynge innenfor e-helse med status som NCE (Norwegian 

Center of Excellence). Klyngen har sammen med en del andre testlabs i Norden 

fått prosjektmidler fra Nordic Innovation for å etablere samarbeid, prosesser og 

tjenester. 

 

Internasjonalt    
Det er etablert testsentre over hele verden. Med tanke på Continuasertifisering er 

testsenteret i Spania den største konkurrenten. De håndterer det meste av sertifisering 

som gjøres i Europa i dag.  Belgia har med LiCaLab og samarbeid med BrainPort i 

Nederland etablert gode rammebetingelser for testing. Vi ser i utgangspunktet ingen 

sterke konkurrenter internasjonalt, men heller gode mulige samarbeidspartnere. 

Markedet bør i utgangspunktet kunne bli stort nok for alle, da behovet som skal dekkes 

er raskt voksende. 
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11. Strategiske fortrinn 
 

Grimstad har sterke og lange tradisjoner innenfor teknologi og offentlig privat 
samarbeid. JB Ugland samarbeider tett med Grimstad kommune, Universitetet i Agder 
og næringslivet om utvikling av arealene i Grimstad.  

Universitetet i Agder er en ledende kunnskapsinstitusjon innenHelse, IKT og 

Mekatronikk.  UiA Senter for ehelse har etablert seg som et anerkjent forskningssenter 

og i 2016 starter bygging av MIL (MechatronicInnovation Lab). 

I samarbeid med Grimstad kommune har de mottatt støtte til å etablere prosjektet 

Agder Living Lab. Dette vil være et strategisk fortrinn for som kan videreføres og 

driftes gjennom I4Helse.   

Grimstad kommune vil i tillegg flytte flere av sine sentrale helse-og omsorgsfunksjoner 

til bygget sentralt lokalisert sammen med I4Helse. Dette vil gi et sterkt fortrinn for raskt 

å kunne utvikle tjenestene som skal leveres fra lab'en. 

I samarbeid med Egde Consulting har Universitetet etablert et ehelse testsenter som nå 

videreutvikles til et Continua Test og sertifiseringssenter.  

Det er etablert tett samarbeid med Sørlandet Sykehus HF og Sykehuspartner HF 

Et offensivt universitet og en offensiv vertskommune i Grimstad er et sentralt fortrinn 

for å lykkes i tillegg til at man allerede har etablert et tett samarbeid basert på en 

quadroupleHelixmodel der innbyggere, offentlige virksomheter, universitet og 

næringsliv samarbeider (se fig 18).  

Agder regionen ble i august 2016 

tildelt "Reference Site" status   

med 3 (av maks 4) stjerner som 

Partnere i European Innovation 

Partnership på aktiv og sunn 

aldring (EIP-AHA).  

 

fig. 18 Quadruplehelixmodel 

Det er totalt 74 regioner i EU som har fått en Reference site status og Agderregionene er 

den eneste i Norge med 3 stjerner (Stavanger har 1 stjerne). Statusen er tildelt basert på 

at regionen har vist at det finnes omfattende strategier for å fremme innovasjon for 

aktiv og sunn aldring, basert på en "Quadruple Helix" modell som inkluderer aktører fra 

næringsliv, brukere, akademia og offentlige virksomheter på regionalt og lokalt nivå.  

Referanse site status gis til organisasjoner som har vist dyktighet i utvikling, adopsjon 

og oppskalering av nyskapende praksis for en aktiv og sunn aldring, i tråd med de 

strategiske målene i European Innovation Partnership på aktiv og sunn aldring (EIP - 

AHA) og spesielt den europeiske Scaling Up strategien for innovasjon i Aktiv og sunn 
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aldring. Scaling Up strategien støtter EU-kommisjonens prioritering i å etablere et 

digitalt indre marked for å låse opp muligheter for digitale produkter og tjenester 

Campus området i Grimstad har store arealreserver og byggeklare områder tett på UIA. 

Se skisse under. 

 

 

Fig.19 skisse for areal utnyttelse Campus Grimstad 

 

12.  Kritiske suksessfaktorer 
 

Det er identifisert følgende faktorer som anses som kritiske for å lykkes med I4Helse-

satsningen: 

Finansiering av utstyr gjennom offentlig bevilgninger  
Bygging finansieres av JBU og leie finansieres av UiA. Drift forventes på sikt å kunne 

være selvfinansiert gjennom tjenesteleveranser. For å sikre oppstart av drift er det 

nødvendig med offentlige bevilgninger (eks. statsbudsjett) til finansiering av nødvendig 

utstyr for tjenesteleveranser. 

Intensjonsavtaler og forpliktelser 
Intensjonsavtaler om bruk av tjenester /infrastruktur fra en eller flere kommuner, 

herunder anses det som kritisk suksessfaktor at Grimstad kommune forplikter seg til 

bruk av laben. For å sikre en grunnleggende bruk av laben er det viktig at Grimstad 

kommune som vertskapskommune for UiA forplikter seg til å anvende lab’en med 

tilhørende tjenester for innovasjon og uttesting. Det vil også være kritisk for å sikre 
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bærekraftig drift at andre offentlige helse og omsorgsaktører forplikter seg til å benytte 

tjenester fra I4Helse. 

Samlet støtte fra regionen 
I4Helse skal være en nasjonal lab og et tilbud som hele landsdelen bør stå samlet bak. 

Det ansees dermed som en kritisk suksessfaktor at dette perspektivet forankres hos 

aktuelle parter (fylkeskommunene, nabokommuner) og synliggjøres i kommunikasjon 

internt og eksternt.  

Styrking og videreutvikling av Senter for ehelse ved UiA 
Det vil også være kritisk for I4Helse suksess at Universitetet i Agder sin positive 

utvikling fortsetter og at deres posisjon innenfor helse og IKT styrkes og videreutvikles. 

 

13. Organisering og administrasjon av virksomheten 
Oppstart av I4Helse er organisatorisk og økonomisk krevende. Det ansees som 

avgjørende med en oppstartsorganisajon med «lavt» innsteg, men med mulighet for 

senere oppskaling av virksomhet i takt med aktivitet. Organiseringen må i seg selv gi en 

tydelig stemme utad, regionalt og nasjonalt, samtidig som at det sikres en god utvikling 

internt. I oppbyggingsfasen blir det viktig å raskt knytte til seg regionale aktører fra 

både offentlig og privat side, jf. kritiske suksessfaktorer ovenfor. På samme måte bør det 

arbeides mot å knytte til seg relevante nasjonale aktører. 

For å lykkes med nødvendig innsalg, og for å knytte aktører til I4Helse anbefales det en 

medlemsstruktur. 

Medlemskap 
I4Helse organiseres som en klynge/forening med bred medlemskapstilknytning. 

Ønskede medlemmer er ulike offentlige organisasjoner (kommuner, fylkeskommuner, 

statlig virksomheter, offentlig eide helseforetak og andre foretak, offentlige 

interesseorganisasjoner mm). Den andre hovedmålgruppen er selskaper 

(aksjeselskaper, foretak, personlig eide selskaper mm) som driver eller skal starte opp 

næringsvirksomhet med relevant tilknytning til I4Helse formål. Også andre 

organisasjoner/foreninger med relevant tilknytning til I4Helse kan søke medlemskap. 

Det skilles mellom kjernemedlemmer og øvrige medlemmer. For å bli kjernemedlem må 

vedkommende enten ha fysisk tilstedeværelse på Campus Grimstad og/eller finansierer 

utstyr eller prosjekter av en viss størrelse som tilknyttes I4Helse. Øvrige medlemmer 

har en løsere tilknytning til I4Helse uten annen formell forpliktelse enn å betale 

medlemsavgiften.  

Det skilles i medlemskapsavgift og styresammensetting mellom de to 

medlemsgruppene. Kjernemedlemmer har en noe høyere medlemsavgift, men har til 

gjengjeld større rettigheter til bruk av lokaler/fellestjenester som etableres. Øvrige 
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medlemmer vil utover jevnlig nyhetsrapporter få tilbud om deltagelse på relevante 

sammenkomster og events (foredrag, seminarer, opplæringstilbud mm) til reduserte 

priser. 

Det bør være en lav økonomisk risiko for partene i I4Helse bl.a ut fra at dette er en 

forening/klynge. Det legges ikke opp til egne ansatte, men kjøp av tjenester tilpasset 

inntektsgrunnlaget. Lokalkostnader forvaltes i hovedsak av UiA.  Andre aktører som 

etablerer seg i planlagt nybygg inngår derfor fremleieavtale med UiA. 

Forskningsprosjekter vil normalt gå i regi av UiA v/senter for EHelse som vil få en 

sentral plass i I4Helse, eventuelt andre aktører som har finansiert prosjektet. 

Utviklingsprosjekter vil normalt gå i regi av en prosjektgruppe med avklart finansiering 

og definert prosjekteier. Sertifiseringer og annen næringsaktivitet skjer i regi av aktuell 

leverandør(er). UiA vil gi undervisning i gradsgivende utdanninger i lokalene og gi 

tilbud om etter-og videreutdanninger. Andre aktører kan også gi kurstilbud. 

Det må være en forvaltning av I4Helse både i forhold til medlemmene og for løpende 

utvikling og koordinering av aktiviteter. I tillegg kommer markedsføring og innsalg av 

I4Helse hos ulike aktører som kan bidra til utvikling mot et ledende nasjonalt senter. Det 

vil også kunne være aktuelt at noen prosjekter knyttes mer direkte til I4Helse enn til 

en/flere av medlemmene. Ut fra dette foreslås å opprette et aksjeselskap, I4Helse AS som 

bl.a kan være arbeidsgiver og prosjekteier. 

 

I4Helse AS  
Det vi være behov for et «nav» i senteret kan ivareta rollen som sekreteriat, eier av 

prosjekter og som samtidig kan ta seg av den praktiske kooridneringen og utvikling av 

klyngen. Selskapet bør også være mva. registret. I første omgang kan selskapet være 

arbeidsgiver for én person som er utleid i en stilling som daglig leder for I4Helse og som 

følger opp medlemsaktivitet for klyngen I4Helse. Denne tjenesten bør være finansiert av 

medlemsavgiftene som omtalt i forrige avsnitt. I tillegg bør det finansieres ett årsverk 

for markedsføring/utvikling av I4Helse i henhold til mål om å bli et nasjonalt senter, 

disse funksjonene kan om mulig ivaretas gjennom nevnte daglig leder. Med kostnader 

knyttet til aktiviteter anslås det en årlig kostnad på ca. 2 mill kr. Ideelt burde denne 

aktiviteten vært forhåndsfinansiert for en 2-3 års periode inntil aktiviteten i I4Helse er 

kommet opp på et tilstrekkelig nivå til økonomisk å bære denne aktiviteten. 

Den andre aktiviteten som krever ekstern finansiering er oppbygging av utstyr i 

laboratoriene. Dette behovet anslås til i underkant av 25 mill kr jf. kostnadsberegning og 

likviditesbudsjett i kap 14. Det anslås et behov for ekstern finansiering tilsvarende dette 

beløpet som enten kan legges i I4Helse AS eller direkte til UiA. 

Eierskapet til I4Helse AS må vurderes nærmere. Selskapet må være en ideell 

organisasjon uten utbytte til eiere. Drøftelser og avtaler om eierskap i selskapet må 

foretas og endelig avklares mellom aktuelle aktører.   
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Organisering av I4Helse og I4Helse AS bør evalueres og eventuelt endres etter en 3-4 års 

periode, med mulighet for å gjøre tilpasninger eller større endringer for å tilpasse 

organiseringen de mål og utfordringer som da trekkes opp. Dette bør tas med som 

premiss ved etableringen av de to enhetene I4Helse og I4Helse AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20 - Oppbyggning og organisering av I4Helse 
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14. Finansiering av bygg, utstyr og drift  
Finansiering av etablering av I4Helse vil være fordelt etter følgende faktorer:  

 Bygget vil finansieres av JBU gjennom utvidelse av gjeldende leieavtale med 

UIA.  

 Utstyr i laben forutsettes finansierte gjennom offentlige bevilgninger og bidrag 

fra det private 

 Driften av laben forutsettes finansiert gjennom offentlig støtte, 

medlemsskapsavgifter og gjennom oppdragsbaserte inntekter fra næringsliv, 

offentlig aktører innen helse og omsorg samt akademia jf. Slik dette er skissert i 

kap 13 

Nedenfor omtales de tre delene av finansieringen (bygg, utstyr og drift) før det til slutt 

skisseres en foreløpig budsjettskisse basert på forventede kostnader og inntekter.  

Nybygg 
Det foreligger skisser for nybygg på ca. 2 800 kvm. ENO Arkitekter AS har på bakgrunn 

av estimert arealbehov utarbeidet en idéskisse der et nybygg er plassert på 

utbyggingstomt beliggende mellom UIA og FOU-bygget på Campus Grimstad. Se skisser 

vedlagt forretningsplanen. Bygget vil tilpasses endelige arealbehov og andre 

rammebetingelser for 

realisering av prosjektet. Før 

bygging kan igangsettes må det 

utarbeides og godkjennes en 

detaljregulering som 

tilrettelegger for nybygg på 

aktuell tomt. Slike prosesser kan 

være uforutsigbare og vil danne 

det juridiske grunnlaget for hva 

som endelig kan bygges. 

Optimalisering av bygg og 

arealer vil foretas parallelt med 

at detaljregulering pågår i 

samarbeid mellom UIA og J.B Ugland.  

Investeringene forbundet med selve bygget er dermed ikke en del av finansieringen som 

gjennomgås her, da bygget vil leies på lik linje med UIA’s øvrige lokaler ved Campus 

Grimstad.  

I4Helse kan likevel umiddelbart starte opp i midlertidige lokaler som Egde Consulting AS 

leier vederlagsfritt til formålet, fra JBU. Lokalene ligger i FOU bygget, altså nært opp til 

Campus Grimstad og tom for fremtidig etablering av I4Helse.  

Det forutsettes videre at lokalkostnader forbundet med planlagt nybygg forvaltes av UiA 

som igjen fremleier til aktører som planlegger å etablere seg i bygget samtidig med at 

Figur 21 - SKisse I4Helse ENO Arkitekter AS 
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byggets fasiliteter gir grunnlag for å knytte til seg offentlige og private aktører gjennom 

medlemskapsavgifter.  

Dette vil på den ene siden kunne sikre forutsigbarhet og jevn kontantstrøm til driften, og 

på den andre siden tilrettelegge for en dynamikk i miljøet ved at mangfoldet i og rundt 

laben styrkes.  

 

Utstyr 
For å etablere seg i markedet og opprettholde posisjon som foretrukket test - og 

utviklingslab i et nasjonalt persopektiv er riktig utstyr i kombinasjon med menneskelige 

ressurser helt avgjørende. Det er utarbeidet en oversikt over de investeringer i utstyr 

som må gjøres for komme i gang raskt med oppdrag, og tjenesteleveranser de første 5 

år. Det er utarbeidet en oversikt over investeringer i utstyr og utrustning som beløper 

seg til i underkant av NOK 25 mill.  Se vedlegg Investeringsskisse for mer detaljer om 

utstyr som er lagt inn i kostnadsanalysen. Den teknologiske utviklingen innenfor helse 

er i rask utvikling. For å sikre kontinuerlig oppdatering av utstyr, er det estimert årlige 

kostnader til fornyelse og oppgradering (estimert NOK 1 mill per år). For å oppnå 

tilstrekkelig kapasitet til at aktivitet kan utføres og laboratoriet igangsettes, må 

investering i utstyr foretas slik at dette er tilgjengelig innen laben skal tas i bruk. 
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Det forventes også at ulike produkter og systemer blir donert/gjort tilgjengelig fra 

samarbeidspartnere/kjernemedlemmer, disse er ikke oppstillet i investeringsbudsjettet. 

Dette kan gjelde innovasjons- og tjenesteplattformer, pasientjournalsystemer, 

responssenterløsninger, produkter for trygghet og fjernmonitorering osv.  Dette må 

avtales gjennom intensjonsavtaler med relevante leverandører som f.eks. IBM, DIPS, 

Tieto. 

Drift 
Det er flere beslutninger om drift og etablering av I4Helse som enda ikke er avklart og 

som må utredes og besluttes før en detaljert plan for finansiering kan utarbeides 

(deriblant eierkonstellasjonen i I4Helse AS).  Denne skissen er basert på en foreløpig 

antakelse om størrelse på oppdrag og utgifter basert på gjeldende forslag til 

organisering og struktur. Det er likevel slik at forutsetninger kan og må bli justert og 

endret i den videre oppbygningsfasen av laben.  Dette er lagt opp til en fleksibel 

oppstartsorganisasjon med muligheter for tilpasninger til endret aktivitetsnivå.  

Det må som nevnt være en lav økonomisk risiko i I4Helse, bl.a ut fra at dette er en 

forening/klynge. Det legges ikke opp til egne ansatte, men kjøp av tjenester tilpasset  
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 inntektsgrunnlaget. Lokalkostnader forvaltes av UIA, som igjen vil fremleie deler av 

bygget til aktører som planlegger å etablere seg i bygget. Det forutsettes av offentlige og 

private virksomheter, særlig kommuner og helseinstitusjoner i Agderregionen, inngår 

intensjonsavtaler og eller medlemskap med I4Helse om kjøp av tjenester, bruk av laben i 

løpet av den første 5 årsperioden. Det estimeres i tillegg en tilsvarende inntekt fra andre 

oppdragsgivere.  

Basert på vedlagte investeringsoversikt for utstyr og forutsetninger beskrevet er 

følgende budsjettskisse utarbeidet for 5 årsperioden 2018-2022:     
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15. Fasiliteter og funksjoner i bygget 
I4Helse vil være samlokalisert med selve universitetet og i umiddelbar nærhet til 

teknologiparken og øvrige etableringer i Campus Grimstad.  Grimstad kommune ser på 

muligheten til å lokalisere kommunale helsetjenester i bygget. I4Helse vil starte opp sine 

Drift - første 5 driftsår      

     

  
     

  

  2018* 2019 2020 2021 2022 Totalt 

Innbetalinger             

  
     

  

  
     

  

Oppdrag/salgsinntekter 
 

100 000 300 000 600 000 800 000   

Forskningsprosjekter 
     

  

Medlemsavgifter 500 000 800 000 900 000 1 000 000 1 300 000 4 500 000 

  
     

  

  
     

  

Sum inntekter drift 500 000 900 000 1 200 000 1 600 000 2 100 000 6 300 000 

  
     

  

Investeringstilskudd  24 400 000 
    

24 400 000 

Sum innbetalinger 24 900 000 900 000 1 200 000 1 600 000 2 100 000 30 700 000 

  
     

  

Utbetalinger             

Driftskostnader 
     

  

Varekostnader/Prosjektkostnader 
     

  

Personell kostnader 
     

  

  - Daglig ledelse I4Helse og leder 
klynge 

250 000 500 000 500 000 500 000 750 000 2 500 000 

  Personell, fra UIA eller ansatt i 
I4helse 

  
400 000 800 000 800 000 2 000 000 

Drift og marked 500 000 500 000 500 000 500 000 750 000 2 750 000 

Lokalkostnader 
     

  

  - Lokalkostnader 100 000 200 000 200 000 250 000 250 000 1 000 000 

  
     

  

       

  
     

  

  
     

  

Sum driftskostnader 850 000 1 200 
000 

1 600 000 2 050 000 2 550 000 8 250 000 

  
     

  

Investeringskostnader 
     

  

Utstyr i Lab - engangsinvestering 24 400 000 
    

24 400 000 

Software/ lisensiering av utstyr 
 

400 000 300 000 200 000 100 000 1 000 000 

  
     

  

Sum investering og lisenser 24 400 000 400 000 300 000 200 000 100 000 25 400 000 

  
     

  

Sum utbetalinger 25 250 000 1 600 
000 

1 900 000 2 250 000 2 650 000 33 650 000 

  
     

  

Etableringsstøtte I4Helse 1 000 000 1 000 
000 

1 000 000 
  

3 000 000 

  
     

  

Likviditet 650 000 300 000 300 000 -650 000 -550 000 50 000 

  
     

  

Akkumulert likviditet 650 000 950 000 1 250 000 600 000 50 000   
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aktiviteter i lokaler som allerede disponeres av UiA i Grimstad og Egde Consulting og det 

planlegges betydelige utvidelser gjennom et nybygg beliggende på UiA Campus 

Grimstad.  

Det er behov for parkeringsplasser for å dekke opp for eksisterende parkeringsplasser 

tilknyttet dagens virksomhet samt særskilte behov knyttet spesielt til hjemmetjenesten 

til Grimstad kommune.   

I4Helse skal ha en infrastruktur som gjør at den hele tiden kan prøve ut den mest 

moderne velferdsteknologien. Ny teknologi skal kunne prøves ut i samarbeid med 

private bedrifter, helsepersonell og private brukere. Her må det legges opp til 

leverandørutviklingsprosjekt som gir grunnlag for bedrifter som kan levere ulike typer 

tjenester til helse- og velferdsområdet. Løsninger og systemer som utvikles og testes i 

laben kan det tas i bruk i boliger, kommunale og private institusjonene osv når 

teknologien er uttestet tilstrekkelig og verifisert. 

I4Helse fasilitetene skal designes slik at de gir rom for praktisk undervisningstilbud både 

for sykepleier- og helseadministrativ utdanning. Det kan også være aktuelt for helse- og 

omsorgsutdanningen i den videregående skolen. Her kan gis etterutdanning, her kan de 

ansatte på UiA jobbe i perioder og her kan studentene følges opp gjennom 

praksisrelaterte oppgaver. Her skal være interaktive løsninger som gjør at en kan knytte 

praksisen på laben direkte inn i undervisningen.  

 

I4Helse kan bestå av fullt fungerende bolig med et innebygd laboratorium infrastruktur 

og skal være en forlengelse av universitetet, hvor studenter og ansatte fra både UiA og 

kommuner kan få praksisrelatert opplæring innenfor de mest framtidsrettede 

løsningene for helse- og omsorgstjenester. Dette kan også være aktuelt for helse- og 

omsorgsutdanning i den videregående skolen. Det skal ikke være permanente boliger, 

men tilrettelagt for bruk av ulike grupper i kortere perioder.  

Samtidig som at UiA med samarbeidspartnere og underleverandører kan teste ut og 

utvikle løsninger innenfor innovasjonslaben, kan i neste omgang både 

tjenesteleverandører (eks. kommuner) og helsemottakere (brukere/beboere) bruke 

laben til opplæring og som et viktig ledd i omstillingsarbeidet som skal skje i norske 

kommuner fremover. Det skal tilrettelegges for at laben kan brukes av andre kommuner 

og næringslivet.  

Det skal tilrettelegges for et tverrfaglig samarbeid der også andre fagområder på UiA 

trekkes inn, både i den videre planleggingen og i bruken av de foreslåtte funksjoner.  

Første byggetrinn er planlagt til oppstart høsten 2017 og det legges opp til at I4Helse 

inneholder følgende laboratorier og funksjoner: 
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Tjenestesimulator lab - Home2Health 
Egnet utformet rom (1 eller fler) for å 

simulere tjenester med aktiviteter, 

prosesser, kommunikasjon og 

informasjonsflyt/status på flere ulike 

nivåer i omsorgstrappa - fra hjem til 

sykehus. 

En tjenestesimulatorlab bør være 

integrert med testrom for 

pasientbehandling, smarthjem og 

informasjonsflyt for enkelt å kunne 

overvåke hvordan tjenester fungerer 

sammen med teknologi. se eksempel på 

lab i Danmark under. 

Laben vil typisk benyttes ved uttesting av utstyr (som er i utviklingsfasen), integrasjon 

med tjenester og opplæring i bruk av nye løsninger og må ha areal for mange personer 

for å kunne benyttes til opplæring og tjenesteinnovasjon for større grupper - typisk 

helsepersonell eller brukere. 

Estimert størrelse: 200 m2 

Simuleringslab for pasientbehandling 
 

Fire eller flere testrom for behandling av pasienter eks. på sykehus, legekontor, 

akuttmottak, legevakt, KØH seng, responssenter, operasjonsrom hvor man kan teste 

teknologi i realistiske omgivelser. Testrom 

bør være integrert gjennom glassvinduer, 

enveisvinduer eller kameraer med 

tjenestesimulatorlab beskrevet over. 

Skal benyttes av: 

Sykehus for uttesting av utstyr og tjenester 

samt opplæring 

Kommuner for uttesting av tjenester og 

utstyr, samt opplæring 

Leverandører for demo og uttesting av utstyr 

sammen med tjenesten og/eller brukeren 

Akademia for opplæring/forskning/utdanning 

Utstyrt med Lærdal dukker, medisinsk teknisk utstyr tilpasset tjenesten, PC'er, 

Storskjermer, Mobile enheter, sensorer, kameraer, egnet møblering som sykesenger, 

stoler, kontorpult, løfteutstyr, nattbord, vvs, etc 

Figur 22- Bilde fra lignende lab i Odense, CoLab 
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Estimert størrelse: 180 m2   

Test og sertifiseringssenter 
Teknisk testlab for test og sertifisering av teknologi opp 

mot standarder og myndighetskrav slik som Continua, ref. 

arkitektur, interoperabilitet, sikkerhetstest etc.  

Åpent landskap i lab med kontorplasser innenfor sikker 

sone, men tilknyttet et par kontorer  

Benyttes til sertifisering av utstyr i henhold til gjeldende 

krav og standarder.  Her kan leverandører bestille teknisk 

test og sertifisering av teknologi.  

Denne lab’en må ha strenge krav til adgangskontroll og sikker lagring av utstyr og data. 

Det må tilrettelegges for teknisk integrasjon med hjemsimulator og 

pasientbehandlingstestrom gjennom kamera og dataoverføring for demo og uttesting av 

løsninger ved anskaffelser og integrasjon med helsetjenester. 

Estimert størrelse: 100 m2   

 

Brukertestlab 
Uttesting av anvendbarhet i kontrollerte 

omgivelser med utstyr som eyetracker, kamera, 

osv 

Dette vil være en lab med kontrollerte omgivelser uten 

forstyrrende elementer - integrert med kontrollrom. 

Kontrollrom må være en del av 

Tjenestesimulatorlaboratoriet. 

I Usability lab vil det leveres tjenester til leverandører 

av utstyr og tjenesteleverandører for å teste ut og 

innovere brukervennligheten til løsninger i 

samhandling med brukere.  

Estimert størrelse: 60 m2  

 

Hjem-simulator 
Lab for uttesting av omgivelser, møbler, dører etc. fysisk fleksibel lab. En lab hvor det 

kan testes ut hvordan dagligdagse omgivelser være til hjelp. 

Benyttes av helsetjeneste i kommuner i forbindelse med hverdagsrehabilitering og 

uttesting/demo av velferdsteknologi samt leverandører for demo og integrasjonstest av 

løsninger. 

Estimert størrelse: 50 m2   

 



31/20 Sluttrapport fra Egde Consulting AS om prosjektet «Continua Test og sertifiseringssenter» - 20/01095-43 Sluttrapport fra Egde Consulting AS om prosjektet «Continua Test og sertifiseringssenter» : 4_Forretningsplan I4Helse ver 1.1

 
 

Side 49 av 53 
 

Accessibilitylab/Internet of Things (IoT) lab 
 

Lab for uttesting av utstyr for personer med handicap (Blinde, døve, rullestol, kognitiv, 

etc). 

Kan integreres med hjemsimulator og 

tjenestesimulator. Laboratoriet vil typisk inneholde 

utstyr som rullestoler, trappeheis, sensorer, kamera, 

VR utstyr, smarte dører, smarte vinduer, seng, 

badekar, heis osv. 

Laboratoriet må kunne omgjøres til realistiske 

omgivelser for å kunne simulere handicap, 

eksempelvis kunne mørklegges for test av utstyr for blinde. 

Estimert størrelse: 60 m2   

 

Robotlab 
 

Laboratorie for uttesting av robotutstyr for bruk i sykehus, 

sykehjem og private hjem. Det kan være robotutstyr for 

behandling a pasienter, for handicappede som f.eks. utstyr for 

blinde, eller kjæledyr-roboter til bruk for demente.   

Laboratoriet kan integres med Tjenestesimulator. 

Estimert størrelse: 50 m2    

 

"Visnings-arena, hjelpemidler og velferdsteknologi " 
 

Dette vil være et område for visning og utprøving av teknologi og utstyr (utover utstyr i 

testrom) som tilbys fra en eller fler kommuner til sine innbyggere. Per idag er en slik 

arena lokalisert på Frivolltun i Grimstad. Her kan kommuner benytte showroom med 

utstyr for dialog og uttesting sammen med bruker. Visningsarenaen vil typisk bestå av 

utstyr og hjelpemidler som tilbys og/eller anbefales av kommunene og sykehusene. 

Utstyrskostnad tas av kommuner og sykehus. 

Estimert størrelse: 50 m2   

 

Smart-hjem  
Bolig med velferdsteknologi og smarthusfunksjonalitet. Stue, kjøkken, soverom, bad, 

inngang. Boligen skal kunne benyttes av gjesteforskere, besøkende, testpersoner osv. og 

må kunne integreres med testlab’ene og benyttes til utprøving av teknologi.  
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Estimert størrelse: 66 m2 

 

Kontorer 
 

Prosjekthotell til forskningsprosjekter der forskere, studenter, prosjektledere og 

prosjektdeltakere fra offentlige og private virksomheter kan jobbe sammen i 

prosjektperioden. 

Kontorlokaler for fast og midlertidig bruk for utleie til bedrifter, grundere, 

inkubatormiljøer og kommersialiseringsselskap, forskere/forskningsinstitutter og 

klyngeselskaper. 

Det vil legges opp til både cellekontorer og åpne landskap. 

Estimert størrelse: 300 m2 

 

Grimstad kommune 

Hjemmetjenesten  
Grimstad kommune har idag denne enheten plassert på Frivolltun og Feviktun. 

Enheten består av 80 årsverk med opptil 250 ansatte. Det er opptil 50 personer tilstede 

på dagtid og 

35 biler benyttes hver morgen i tjenesteutføring. 

Dagens areal i bruk er 200 m2 til vaktrom, kontorer, garderober, uniformer, toalett, 

varelagelagerrom og medisinoppbevaring. Praktiske behov vil trolig være 4-500 m2. 

Dette innebærer vaktrom, datarom, medisinrom, varelagring, testrom, samtalerom, 

garderober og uniformoppbevaring, parkeringsgarasje i kjeller med ladestasjoner og bil 

vaskehall, undervisningssal, kantine etc.  

Estimert størrelse: 500 m2 

 

Ergoterapitjenesten 
Grimstad kommune ser på muligheten til å legge ergoterapitjenesten inn i dette bygget 

med behov om 

-      2 (3) kontorarbeidsplasser med mulighet til å ta imot en pasient – hver på 12-14 m2 

(2 ansatte i dag, håper i overkommelig fremtid å øke til 3). 

-      1 større rom/liten” gymsal” til praktisk utprøving av hjelpemidler 30-40 m2  

-      Lagerplass for oppbevaring av hjelpemidler for korttidsutlån (dvs < 3 mndr) – helst 

2-300 m2  (oppdeling av lagerfunksjon i flere enheter er mulig, men upraktisk) - med 

utgang til kjøreport, og plass til varebil på utsiden 
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-      Kontorplass for vaktmester/installatør – 8 m2 – i tilslutning til lageret 

Estimert størrelse: 70 m2 

Fysioterapitjenesten 
Fysioterapitjenesten er i dag samorganisert og –lokalisert med ergoterapitjenesten, og 

dette er rasjonelt og fungerer godt. Det vil derfor være aktuelt å vurdere å plassere også 

fysioterapitjenesten i bygget. Dette vil gi behov for: 

9 kontorer for de 9 ansatte – enten ca 12m2 hver for å kunne ta imot pasienter på 

kontoret, eller 8m2 hver og 1 rom i tillegg på 12-16m2 for pasientsamtaler 

1 møterom 20-25m2, 1 undersøkelsesrom – ca 15m2, Gymsal/treningsrom ca 30m2  

 

Innsatsteam 
Innsatsteamet for hverdagsrehabilitering er også aktuelt å samlokalisere med behov om 

4 kontorarbeidsplasser  

Estimert størrelse : 150 m2 

USHT 
Grimstad er i dag vertskommune for Utviklingssentre for hjemmesykepleie og sykehjem 

i Aust-Agder. Det er naturlig at denne funksjonen flyttes til I4Helse. Behovet for dette er 

1 møterom og 4 kontorer 

Estimert størrelse : 40 m2 

 

Sørlandet sykehus 
Sørlandet sykehus har indikert at de ønsker å flytte prosjekter innenfor innovasjon og 

utvikling til I4Helse. Til dette vil det bli behov for prosjekthotell med kontorplasser og 

tilgang på labarealer. Behovet må avklares ytterligere. 

 

Sykehuspartner 
Sykehuspartners mulige lokalisering her må avklares, men Sørlandet sykehus indikerer 

at de er avhengige av at Sykehuspartner også etablerer sine aktiviteter knyttet til 

prosjektene ved sykehuset innenfor I4Helse. Behovet må avklares ytterligere. 

 

Fellesfunksjoner 
Resepsjon/Foajéområde, Lager med mulighet for lagring av utstyr og materiell som ikke 

er i daglig bruk. Kjøkken/spiseområde med et lite kjøkken eller kaffebar. Kantine/kafe 

vil samordnes med Universitetets øvrige fasiliteter 

Estimert størrelse : 80 m2 
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Utvidelsesmuligheter 
Se vedlegg I4Helsescenario areal for detaljer om hver enkelt lab 

Totalt er det estimert behov for et bygg på ca 2100 kvadratmeter 

 

16. Fremdriftsplan 
Det arbeides etter følgende fremdriftsplan.  

 Oppstart aktiviteter og uttesting av tjenester i henhold til I4Helse – Q4 2016 

o Oppstart i eksisterende lokaler i Jon Lilletuns vei 3 tilknyttet UIA.  

 

 Tilslutning og beslutning om selskapsdannelse og nybygg: 

o Styresak UIA med nødvendig tilslutning til dannelse av organisasjon, 

selskap I4Helse samt beslutning, med premisser, for nybygg – Q1 2017 

o Leieavtale for nybygg godkjennes av Kunnskapsdepartemeneter – Q2 

2017 

o Grimstad kommune – avklaring/intensjonsavtale som oppfølging av KS 

vedtak – Q1-Q2 2017 

 

 Legge rammer for bygning, utstyr og investeringer Q2 

 

 Arbeid for finansiering av I4Helse: 

o Arbeide med driftsplan, inkl driftsstøtte i oppstartsfase, Q1-Q3 2017 

o Bevilgning til utstyr av laboriatorier. Arbeide mot Helse-og 

omsorgsdepartementet for bevilgning over statsbudsjett – Q1-Q4 2017 

o Medlemskapsavtaler Q1-Q4 2017 

o Intensjonsavtaler og partnerskapsavtaler Q1-Q4 2017 

o Beslutning om byggestart og tentativ dato for innflytting vurderes 

fortløpende i lys av overnevnte aktiviteter og rammebetaingelser 
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17. Kilder 

Konseptrapport Campus 
GrimstadHelse 

DAMVAD, Markedet for 
velferdsteknologiske løsninger 
(endelig rapport), [ 2015] 

HelseOmsorg21 Nasjonal forsknings- 
og innovasjonsstrategifor helse og 
omsorg [2014] 

Drømmeløftet 2016: Helse og velferd, 
en rapport fra Innovasjon Norge om 
utfordringer og muligheter innenfor 
mulighetsområdet helse og velferd 

18. Vedlegg 

Presentasjonsmateriale av 
forretningsplanen 

Konseptstudie, skisseprosjekt 

Gevinstmatrise 

Oversikt overTeknologi og 
kompetanseaktører Campus 
Grimstad 

Investeringsskisse og 
likviditetsbudsjett første 5 driftsår 

 

Kontakt 
 

Stephen Seiler 

+47 916 14 587 

stephen.seiler@uia.no 

www.uia.no 

 

Egil Andre Mortensen 

+47 992 94 080 

eam@jbu.no 

www.jbu.no 

 

Ann-Elisabeth Ludvigsen 

+47 915 37 782 

ann-elisabeth.ludvigsen@egdeconsulting.no 

www.egdeconsulting.no 
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Anbefaling 

 

Direktoratet for e-helse anbefaler bruk av HL7 FHIR for samhandling 

basert på datadeling i helsesektoren.  

Direktoratet for e-helse anbefaler at aktører i helsesektoren implementerer 

FHIR-grensesnitt ved bruk av nasjonale basisprofiler, dokumentert beste 

praksis fra HL7 Norge og Direktoratet for e-helse og forholder seg til 

gjeldende krav og retningslinjer for å sikre semantisk samhandlingsevne 

på tvers i sektoren.  

Direktoratet for e-helse ber om at prosjekter som etablerer nye FHIR-

grensesnitt bidrar med egne erfaringer og dokumentasjon av disse. 

 

 

Dette dokumentet beskriver Direktoratet for e-helse sin overordnede anbefaling om å bruke 
HL7 FHIR for datadeling. Dokumentet beskriver retningslinjer for aktører i helse- og 
omsorgssektoren som vurderer eller er i ferd med å ta i bruk datadeling.  
 
Direktoratet for e-helse har fulgt FHIR i flere år. Grunnlaget for anbefalingen er basert på 

tidligere utredninger i direktoratet, erfaringer i nasjonale og internasjonale prosjekter, generell 

adopsjon blant leverandører, anbefalinger og ibruktakelse fra e-helsemyndigheter i andre 

land og andre internasjonale standardiseringsorganisasjoner.  
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Hva er datadeling? 

Med datadeling mener vi deling av strukturerte data gjennom felles ressurser eller tjenester i 
sanntid. Samhandling gjennom datadeling tilrettelegger for at innbyggere og aktører i 
helsesektoren kan ha en mer dynamisk informasjonsdeling. Slik informasjonsdeling kan 
være at en aktør etterspør eller oppdaterer informasjon hos en annen aktør. Dette gjør at 
flere aktører kan samarbeide om felles ressurser som er lagret kun ett sted, i motsetning til 
meldingsutveksling hvor samme data lagres hos alle avsendere og mottakere av en melding.  
Dagens behov for datadeling nasjonalt er spesielt drevet av behov knyttet til:  
 

• Mer effektiv deling og oppdatering av helse- og personopplysninger mellom 
helsepersonell  

• Deling av helse- og personopplysninger mellom pasient og helsepersonell (for 
eksempel ved bruk av velferdsteknologi eller i spesialisthelsetjenesten)  

• Behov for å tilgjengeliggjøre grensesnitt fra nasjonale fellesløsninger til tredjeparts 
programleverandører  

 

Et datadelingsgrensesnitt realiseres gjerne som et Application Programming Interface (API). 

Begrepet API betegner i all enkelhet et grensesnitt i en programvare hvor spesifikke deler av 

denne kan aktiveres (kjøres) fra en annen programvare gjennom kall til grensesnittet. 

Hva er FHIR? 

HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) er en fritt tilgjengelig standard fra 

HL7 International. FHIR ble utarbeidet for å møte krav til mer effektiv og fleksibel utvikling av 

standardbaserte integrasjoner og bedre støtte for integrasjon mot moderne teknologi som 

mobil- og skytjenester. FHIR standardiserer bruk av REST og informasjonsressursene for 

datadeling mellom kliniske fagsystemer, men det er et potensial for å benytte ressursene for 

FHIR også for meldingsutveksling og dokumentdeling.  

FHIR for datadeling muliggjør gjenbruk av API-er på tvers av systemer. Ved at ulike kliniske 

fagsystemer eksponerer egne data på felles standardiserte API-er kan apper, kliniske 

fagsystemer, utstyr eller registre forholde seg til et standard grensesnitt, uansett hvilken 

leverandør de har behov for å hente informasjonen fra. Dette er uavhengig av om 

konsumentapplikasjonen er intern eller ekstern for virksomheten.   

FHIR understøtter en agil standardiseringsprosess som muliggjør enklere, raskere og mer 

fleksibel utvikling av grensesnitt som også skalerer godt. Med dagens utviklingstakt tar de 

tradisjonelle standardiseringsprosessene for lang tid og er ofte ikke fleksible nok.  

En av de store fordelene med FHIR er at det er enkelt for utviklere å ta i bruk, men for å 

høste samhandlingsgevinster på lang sikt er det nødvendig at FHIR implementeres riktig, og 

ikke minst på en harmonisert måte på tvers av sektoren.  
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Hvorfor anbefales FHIR for datadeling? 

Utbredelse av datadeling som samhandlingsmodell 

Datadeling basert på åpne API-er har i flere år vært foretrukket samhandlingsmodell for å 

integrere fagsystemer i de store internasjonale teknologiselskapene, og også i andre 

bransjer som for eksempel finans. Datadeling er nå i ferd med å tas i bruk i bredere skala 

også i helse, og det er behov for å standardisere informasjonen som utveksles over disse 

API-ene. 

Normativ status 

Versjon R4 av HL7 FHIR ble publisert i januar 2019, der 11 ressurser i standarden er 

normative. For å nå normativ status stilles det flere krav til FHIR. Blant annet skal en ressurs 

være implementert i fem uavhengige implementasjoner i minst 2 land. I tillegg skal det være 

gjennomført et visst antall høringsrunder. Selv om mange ressurser fortsatt er på lavere 

modenhetsnivåer er kjernen av standarden nå stabil. 

Utbredelse 

Det er stor interesse og økende antall implementasjoner med FHIR for datadeling både 

nasjonalt og internasjonalt. Det skyldes primært at standarden er enkel å ta i bruk og dekker 

nye behov knyttet til datadeling som forenkler kommunikasjon med blant annet 

mobilteknologi og skytjenester.  

De første FHIR-grensesnittene i Norge ble satt i produksjon mellom EPJ og to kliniske 

fagsystemer ved Oslo universitetssykehus i 2015. På nasjonalt nivå har helsenorge.no og 

Velferdsteknologiprogrammet FHIR-grensesnitt i henholdsvis produksjon og pilotproduksjon. 

Grunndata og Sentral forskrivningsmodul (SFM) baserer sine integrasjoner på FHIR, og 

Helsedataprogrammet, EPJ-løftet og Helseplattformen i Midt-Norge planlegger å ta i bruk 

FHIR for samhandling basert på datadeling.  

Felles nasjonal plan for neste generasjons EPJ for Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Nord 

planlegger å bruke FHIR for både utveksling mellom kliniske systemer og for arbeidsflyt. I 

tillegg er FHIR tatt i bruk i flere regionale prosjekter, spesielt i Helse Vest.  

I USA og Storbritannia samlet industrien seg tidlig om FHIR og har jobbet sammen med 

myndighetene om å utvikle FHIR som nasjonal standard for datadeling. Vi ser også at store 

teknologileverandører som Apple, Google, Amazon, IBM, Microsoft med flere har samlet seg 

bak standarden for utveksling av helseinformasjon.  

Anerkjente standardiseringsorganisasjoner som PCHA (som utgir Continua Design 

Guidelines) og IHE har inngått samarbeid for å bruke FHIR som utvekslingsformat i sine 

standarder. CEN definerer FHIR som utvekslingsformat i nye standarder som International 

Patient Summary. 

I "Innovation Insight for HL7 FHIR" (august 2018) sier Gartner blant annet at FHIR bør være 

en nøkkelkomponent for helsevirksomheter som ønsker å forbedre samhandlingsevnen 

mellom applikasjoner og med tredjeparter. 

Tidligere anbefalinger om FHIR 

Denne anbefalingen om bruk av FHIR for datadeling forsterker Direktoratet for e-helses 

tidligere anbefalinger om FHIR (Vurdering av internasjonale standarder (2016)). 
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Konklusjonen fra 2016 var at FHIR kunne vurderes for nye anvendelser med behov for å 

dele strukturerte data. På grunn av lav modenhet på mange ressurser og begrenset 

utbredelse anbefalte man den gang kun bruk på avgrensede områder. 

Direktoratet gjennomførte i 2018 en vurdering av relevante standarder som kan inngå i et 

rammeverk for felles informasjonsmodeller. Her ble FHIR anbefalt som representasjon for 

informasjonsmodeller ment for utveksling.  

Behov for å samordne implementering 

FHIR er en fleksibel standard og representerer et rammeverk som må tilpasses til nasjonal 

kontekst. FHIR har en innebygget fleksibilitet, slik at standarden kan tilpasses og elementer 

kan legges til for lokale krav og behov. Det gjør at den kan dekke et vidt spekter av lokale 

behov samtidig som det generelle representerer internasjonalt standardiserte formater. 

For å sikre semantisk samhandlingsevne nasjonalt er det behov for å samordne bruken og 

tilpasningen av standarden på nasjonalt nivå. En slik nasjonal koordinering er nødvendig for 

å muliggjøre gjenbruk av API-er. Direktoratet for e-helse anbefaler derfor at det initieres tiltak 

for å samordne bruken av FHIR i Norge. Direktoratet oppfordrer til å bruke nasjonale 

basisprofiler og forholde seg til nasjonale krav og retningslinjer ved behov for nye grensesnitt 

for datadeling.      
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Saksopplysninger 
 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har bevilget til sammen 1 mill. kroner til 
prosjektet «Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter», fordelt med 500 000 kroner i 
2016 og 500 000 kroner i 2017. 
 
USUS er næringsklyngen for reiseliv, kultur og opplevelser på Sørlandet. USUS skal bidra 
til kontinuerlig utvikling av bedriftene i regionen, samt synliggjøre landsdelen og det den 
har å by på gjennom merkevaren Visit Sørlandet. 
 
Selskapet skiftet i 2016 selskapet navn fra Visit Sørlandet AS til USUS AS. 
 
Det nyeste vedtaket i saken ble gjort av styret 3. februar 2017: 
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger USUS AS et tilskudd på 500 
000 kroner til prosjektet «Digitalt Innovasjons program for USUS-bedrifter».  

 
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 2 mill. kroner for 

perioden 2016-2017. For 2017 er kostnadsoverslaget 1 mill. kroner. Ved avkorting 
av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet 
tilsvarende avkortet.  

 
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet 

oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er 
gjennomført.  

 
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2020. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av 

utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.  
 

5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og 
Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014 (gruppeunntak for offentlig støtte). Styret 
forutsetter at de innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er 
fullstendige, og legger til grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle 
støttebeløpet uten at de aktuelle terskelverdiene i forordningen overstiges. 
Ytterligere informasjon om dette gis i tildelingsbrevet.  

 
 
Prosjektets sluttrapport 
 
Prosjektets hovedmål var å bidra til økt digitalisering av kunst- og kultursektoren på 
Sørlandet gjennom identifisering av trender, kartlegging av «state of the art» og utvikling 
og testing av konsepter. Status hos bedriftene i sektoren er grundig kartlagt, beste praksis 
er identifisert, mulige konsepter er testet blant et bredt antall aktører og en pilot ble valgt. 
Gjennom prosjektet har en kartlagt status, muligheter og utfordringer innen flere konkrete 
virksomhetsområder: 
 

• Samling og arkiv. 

• Publikumsopplevelser. 

• Salgs- og betalingssystem. 

• Formidling og kommunikasjon. 

• Analyse og publikumsutvikling. 
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Innledende analyser og intervjuer avdekket raskt en sektor med utfordringer med hensyn 
til digitalisering. En fikk likevel involvert et bredt antall bedrifter til å vurdere og ta stilling til 
hvilke konsepter som er mest interessante for sektoren.  
 
Det ble gjennomført en studietur til Paris i 2018 med besøk hos Google Arts & Culture Lab 
samt Ateliere des Lumieres. Besøket gav god innsikt i hvordan Google jobber med 
digitalisering av kunst og kultur, og besøket på Ateliere des Lumiere resulterte i at deres 
direktør kom til Norwegian Digital Travel Conference 2018 og fortalte om sitt heldigitale 
utstillingskonsept.  
 
Etter konsepttesten vurderte man ulike leverandører som kunne levere på konseptene 
som ble skissert, og til slutt ble det ved avstemning på vinterkonferansen 2019 valgt ut én 
pilot som skulle testes i virkeligheten. Et knippe bedrifter valgte å bli med som testbedrifter. 
I tillegg ble det besluttet å følge med på Kristiansand kommunes pilotprosjekt med en 
kultur-app for ungdom. 
 
Piloten som ble valgt å teste ut var samarbeid med Google Arts & Culture. Denne ble valgt 
på grunn av muligheten for å teste samarbeid med et globalt selskap og mulighetene som 
ligger i kvalitet og kompetanse i et slikt miljø. Piloten gikk ut på å skulle digitalisere 50 
verker per bedrift og publisere disse på Googles plattform for kunst og kultur. Mye tid i 
prosjektet gikk med til å avklare innholdet i kontrakten med Google, bl.a. med hensyn til 
rettighetsproblematikk. Det viktigste insentivet for å inngå samarbeid med Google var 
muligheten for å få tilgang på kvalitetsutstyr og kompetanse for å faktisk digitalisere verker. 
Etter kontraktsinngåelse viste det seg at det ikke var automatikk i å få tilgang på utstyret 
likevel, slik at en ved prosjektets utgang ikke har fått testet dette utstyret. Bedriftene vil 
likevel forsøke å få til dette etter prosjektets avslutning.  
 
Underveis i prosjektet ble også to sentrale personer i prosjektet, Reidar Fuglestad fra 
SKMU og Kirsti Mathiesen Hjemdal fra Norce, valgt til å lede det nasjonale utvalget 
«Samarbeidsrådet for kultur og reiseliv» som fikk i oppgave å gi innspill til regjeringens 
strategi for kultur og reiseliv. Flere av erfaringene fra prosjektet ble tatt med inn i dette 
arbeidet. Regjeringens strategi ble lansert i juni 2019. 
 
Oppsummert vurderer USUS selv måloppnåelsen som tilfredsstillende. 
 
Prosjektplanen er i hovedtrekk gjennomført, men prosjektet har tatt noe lengre tid enn 
opprinnelig planlagt. Hovedårsaken til dette er knyttet til endringer i prosjektledelse og 
ressurser. USUS oppgir i sluttrapporten at det er en balansegang mellom å holde 
engasjementet og framdriften oppe og det å ta høyde for ressursendringer hos de ulike 
prosjektdeltakerne, og at noe ressurser derfor har blitt brukt på å overføre historikk og 
kunnskap til nye aktører. Noen ressursendringer var utenfor prosjektets kontroll i form av 
personer som byttet jobb, mens andre endringer var knyttet til strategiske beslutninger, 
bl.a. ved at prosjektledelsen ble endret. Undervegs i prosjektet så en at det var mer 
hensiktsmessig at Norce og USUS tok over mer av prosjektledelsen og prosjektutviklingen 
i stedet for å ha en ekstern prosjektleder.  
 
Budsjetterte kostnader i prosjektet var 2 mill. kroner, og faktisk kostnad er 2 069 202 
kroner. Egeninnsatsen utgjør om lag halvparten av dette.  
 
Med hensyn til formidling har prosjektet en egen side på usus.no 
(https://usus.no/forskning/usus-art-access/) med artikler og ressurser relatert til prosjektet. 
Løpende nyheter fra prosjektet har også vært kommunisert til partnere i USUS gjennom 
nyhetsbrev og sosiale medier. I tillegg har prosjektet vært tema på to av klyngens 
vinterkonferanser, på Norwegian Digital Travel Conference (nasjonal konferanse i 
Kristiansand) og på NPU-konferansen (Norsk Publikumsutviklings årskonferanse med 
deltakere fra hele landet). Prosjektet har også indirekte vært nevnt i flere oppslag på NRK 
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Sørlandet med Reidar Fuglestad i spissen. Erfaringene fra prosjektet ble også i stor grad 
nyttet i arbeidet med ny nasjonal strategi for kultur og reiseliv som kom i 2019. 
 
Gjennom prosjektet har USUS fått god oversikt over digitaliseringsutfordringer innen 
kultursektoren. En har ved flere anledninger fått samlet et bredt utvalg kulturaktører med 
temaet på agendaen, og dette resulterte indirekte i en Arena Pro-søknad til Innovasjon 
Norge der hovedfokuset var kulturturisme. Søknaden gikk dessverre ikke gjennom, men 
USUS oppgir at det nå finnes et engasjement og vilje hos flere til å samarbeide om å løfte 
og utvikle denne sektoren videre. Det arbeides videre med gruppen av aktører som stilte 
seg bak Arena Pro-søknaden med hensyn til å prioritere hvilke av prosjektene i søknaden 
som kan realiseres på annet vis.  
 
 
Konklusjon 
 
Sekretariatet foreslår at styret tar til etterretning sluttrapporten fra USUS vedr. prosjektet 
«Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter». 
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From: Kontaktskjema <kontaktskjema@aaukf.no> 
Sent: Monday, June 8, 2020 12:33 PM 
To: AFK.Postmottak; Teigen, Dag Ole 
Subject: 2013/3148 Sluttrapport: Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter - 

saksnr 17/11 
Attachments: Prosjektregnskap-USUS-Art-Access.xlsx; Oversikt-over-vedlegg-som-er-

sendt-via-WeTransfer.docx 
 
Follow Up Flag: Følg opp 
Flag Status: Flagged 
 
Categories: Rød kategori 
 

Prosjekt  

Prosjektnavn (obligatorisk) 
Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter – saksnr 17/11  

Dato 
8.juni 2020  

Organisasjon/foretak/institusjon 
USUS AS 

Kontaktperson (obligatorisk) 
Bodil Sandøy Tveitan  

Telefon (obligatorisk) 
40851188 

Adresse 
Vestre Strandgate 26  

Postnummer/sted 
4611 Kristiansand 

E-post (obligatorisk) 
bodil@usus.no  

Kontonummer for sluttutbetaling 
2801.22.25271 

1. Sammendrag  

Et kort sammendrag av nedenstående punkter. 
Prosjektet Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter er fullført etter to års arbeid med fokus på 
digitalisering av kunst- og kultursektoren på Sørlandet. Status hos bedriftene i sektoren er grundig 
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kartlagt, best practice er identifisert, mulige konsepter er testet blant et bredt antall aktører og en 
pilot ble valgt. 

2. Gjennomføring i henhold til 
prosjektplanen  

Her gis en vurdering av om prosjektplanen er fulgt, eventuelt hvorfor ikke. 
Prosjektplanen er i hovedtrekk gjennomført, dog på to år etter oppdatert prosjekttilsagn og ikke ett 
år som skissert i den oppdaterte prosjektbeskrivelsen. Hovedgrunnen til dette er endring/vridning i 
prosjektledelse og ressurser. 

3. Vurdering av måloppnåelse 

Er prosjektmålet nådd? Beskriv oppnådd/forventet effekt av tiltaket i forhold til det som var 
planlagt, og hvordan dette er etterprøvd. 
Prosjektet har hatt som hovedmål å bidra til økt digitalisering av kunst- og kultursektoren på 
Sørlandet gjennom identifisering av trender, kartlegging av state of the art og utvikling og testing av 
konsepter. Gjennom prosjektet har en kartlagt status, muligheter og utfordringer innen flere 
konkrete virksomhetsområder; 
– Samling og arkiv 
– Publikumsopplevelser 
– Salgs- og betalingssystem 
– Formidling og kommunikasjon 
– Analyse og publikumsutvikling 

Innledende analyser og intervjuer avdekket raskt en sektor som har store utfordringer når det 
gjelder digitalisering. Sektoren i regionen er lite digitalt moden og sliter med lite ressurser – både 
økonomisk og kompetansemessig.  

Ved hjelp av Infutures metode for konseptutvikling og testing fikk vi likevel involvert et bredt antall 
bedrifter til å vurdere og ta stilling til hvilke konsepter som er mest interessante for sektoren. Det er 
i prosjektperioden gjennomført 4 større samlinger der det er bredt invitert i næringen.  

Det ble gjennomført en studietur til Paris juni 2018 med besøk hos Google Arts & Culture Lab samt 
Ateliere des Lumieres. Besøket gav god innsikt i hvordan Google jobber med digitalisering av kunst 
og kultur, og besøket på Ateliere des Lumiere resulterte i at direktør der kom til Norwegian Digital 
Travel Conference 2018 og fortalte om sitt heldigitale utstillingskonsept.  

Etter konsepttesten ble det gjort grundig research på ulike leverandører som kunne levere på 
konseptene som ble skissert, og til slutt ble det ved avstemming på vinterkonferansen 2019 valgt ut 
én pilot som skulle testes i virkeligheten og et knippe bedrifter valgte å bli med som testbedrifter. I 
tillegg ble det besluttet å følge med på Kristiansand kommunes pilotprosjekt med en kultur-app for 
ungdom. 

Piloten som ble valgt å teste ut var samarbeid med Google Arts & Culture. Denne ble valgt på grunn 
av muligheten for å teste samarbeid med en slik gigant og mulighetene som ligger i kvalitet og 
kompetanse i det miljøet. Piloten gikk ut på å skulle digitalisere 50 verker pr bedrift og publisere 
denne på Google sin art & culture plattform. Mye tid i prosjektet gikk med til å avklare innholdet i 
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kontrakten med Google – spesielt ifht rettighetsproblematikk. Det viktigste incentivet for å inngå 
samarbeid med Google var muligheten for å få tilgang på kvalitetsutstyr/kompetanse for å faktisk 
digitalisere verker. Etter kontraktsinngåelse viste det seg at det ikke var automatikk i å få tilgang på 
utstyret likevel, slik at en ved prosjektets utgang ikke har fått testet dette utstyret. Bedriftene vil 
likevel forsøke å få til dette etter prosjektets avslutning.  

Underveis i prosjektet ble også to sentrale personer i prosjektet; Reidar Fuglestad fra SKMU og Kirsti 
Mathiesen Hjemdal fra Norce, valgt til å lede det nasjonale utvalget «Samarbeidsrådet for kultur og 
reiseliv» som fikk i oppgave å gi innspill til regjeringens strategi for kultur og reiseliv. Flere av 
erfaringene fra prosjektet ble tatt med inn i dette arbeidet. Regjeringens strategi ble lansert i juni 
2019. 

3.a Måloppnåelse (egenvurdering) sett kryss: 
Tilfredsstillende 

3.b Hvordan er prosjektresultatene kommunisert? Hva er viderformidlet? Effekt utover de involverte 
prosjektpartnere? Gi en beskrivelse (se også punkt 8 vedlegg) 
Prosjektet har en egen side på usus.no (https://usus.no/forskning/usus-art-access/) der vi har samlet 
artikler og ressurser relatert til prosjektet. Løpende nyheter fra prosjektet har også vært 
kommunisert til partnere i USUS gjennom nyhetsbrev og sosiale medier. 
I tillegg har prosjektet vært på programmet på 2 vinterkonferanser til klyngen, på Norwegian Digital 
Travel Conference(nasjonal konferanse i Kristiansand) og på NPU-konferansen (Norsk 
Publikumsutviklings årskonferanse med deltakere fra hele landet) . 
Prosjektet har også indirekte vært nevnt i flere oppslag på NRK Sørlandet med Reidar Fuglestad i 
spissen. 
Erfaringene fra prosjektet ble også i stor grad nyttet i arbeidet med ny nasjonal strategi for kultur og 
reiseliv som kom i 2019. 
Se ellers vedlegg. 

4. Prosjektorganisering og 
ressursdimensjonering 

Hvordan har organiseringen vært og er ressursene brukt iht plan – hva er eventuelt avvikene. 
Prosjektplanen var sist satt opp til å skulle gjennomføres på ett år, til tross for at tilsagnet var gyldig i 
to år. Det er en balansegang mellom å holde engasjementet og framdriften oppe og det å ta høyde 
for ressursendringer hos de ulike prosjektdeltakerne. Noe ressurser har derfor blitt brukt på å 
overføre historikk og kunnskap til nye aktører. Noe av ressursendringene var utenfor vår kontroll i 
form av personer som byttet jobb, mens andre endringer var strategiske beslutninger; som for 
eksempel at vi endret prosjektledelse. Pga bedriftenes digitale umodenhet så en etterhvert at det 
var mer hensiktsmessig at Norce/USUS tok over mer av prosjektledelsen og prosjektutviklingen 
istedetfor å ha en ekstern og svært kostbar prosjektleder. Total egeninnsats fra deltakende USUS-
bedrifter ble også noe lavere enn anslått da det kun ble 2 bedrifter som gikk videre med å teste valgt 
pilot til slutt. 

5. Kostnader og finansiering 

Prosjektregnskap – totalkostnader 
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Se vedlegg. 

Kommenter eventuelle betydelig avvik fra det opprinnelige budsjettet, herunder fremdriftsplan.  

6. Viktige erfaringer 

Hvilken erfaring har dere gjort i prosjektet som kan ha betydning for fremtidig læring. Er det noe 
dere må være spesielt oppmerksom på i nye prosjekt. 
Gjennom prosjektet har vi fått en god oversikt over utfordringer innen kultursektoren når det gjelder 
digitalisering. Vi har ved flere anledninger fått samlet et bredt utvalg kulturaktører med temaet på 
agendaen, og dette resulterte indirekte til en Arena Pro-søknad til Innovasjon Norge der 
hovedfokuset var kulturturisme. Søknaden gikk dessverre ikke gjennom, men det finnes nå et 
engasjement og vilje hos flere til å samarbeide om å løfte og utvikle denne sektoren videre.  

En viktig suksessfaktor i nye prosjekter mener vi vil være å finne prosjektledelse som kan følge 
prosjektet fra begynnelse til slutt. 

7. Avslutning 

Konklusjoner, videreføring mv. 
Jobben med å digitalisere kunst- og kultursektoren på Sørlandet har bare såvidt begynt, og det vil 
være behov for å få opp flere prosjekter innen flere områder . Det jobbes videre med gruppen av 
aktører som stilte seg bak Arena Pro-søknaden ifht å prioritere hvilke av prosjektene i den søknaden 
som kan realiseres på annet vis.  

NB: Vedlegg er sendt utenom via WeTransfer. 

8. Vedlegg 

• Regnskapsoppstilling bekreftet av revisor (for prosjekter der tilskuddet er på 100 000,- eller 
mer.) 

• Utbetalingsanmodning for sluttutbetaling (ikke faktura) 
• Eventuelle rapporter, studier eller annen dokumentasjon som er fremkommet fra prosjektet. 

Se vedlegg. 

Prosjektleder 
Bodil Sandøy Tveitan – USUS  

Prosjektansvarlig 
Synnøve Elisabeth Aabrekk – USUS 
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From: Bodil Sandøy Tveitan <bodil@usus.no> 
Sent: Monday, June 8, 2020 12:34 PM 
To: Teigen, Dag Ole 
Cc: Synnøve Elisabeth Aabrekk 
Subject: Anmodning om utbetaling Digital innovasjonsprogram for USUS-bedrifter 

- saksnr 17/11 
 
Follow Up Flag: Følg opp 
Flag Status: Flagged 
 
Categories: Rød kategori 
 
Hei Dag Ole,  
 
Da er sluttrapporten levert gjennom portalen på nett, og vedleggsdokumentet som blant annet 
inkluderer revisorgodkjent prosjektregnskap er sendt via WeTransfer.  
 
Vi ber om utbetaling av støttebeløpet på kr 1 mill. kroner til konto 2801.22.25271 - USUS AS  
 
Tusen takk for tålmodigheten!  
 
Vennlig hilsen  
Bodil Tveitan  
 
 
--  

Bodil Sandøy Tveitan  
Digitalsjef USUS / organisator Norwegian Digital Travel Conference 
Tlf: +47 40 85 11 88  
E-post: bodil@usus.no  
Web: www.usus.no / www.digitaltravel.no  
Skype: bstveitan 
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Kostnadsart  (Hovedposter) Regnskap Budsjett Kommentar

Utlegg kostnader 1037952.00 1000000.00

Prosjektledelse + 

konseptutvikling + 

møtekostnader mm lagt 

sammen

Egeninnsats timer 1031250.00 1000000.00

Egeninnsats USUS + 

prosjektbedrifter lagt 

sammen

SUM 2069202.00 2000000.00

Kilde Virkelig Planlagt

Aust-Agder Kompetansefond 1000000.00 1000000.00

Egeninnsats 1031250.00 1000000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

SUM 2031250.00 2000000.00

Kostnader

Prosjektregnskap – totalkostnader

Finansiering
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Prosjektregnskap USUS Art Access

Kostnadsgrunnlag Bilagsnr Beløp Sum Regnskap Kommentar

Utlegg kostnader

Reisekostnader ER 92/2017 489 Bodil Sandøy Tveitan

Reisekostnader ER 26/2018 2,406 Bodil Sandøy Tveitan

Reisekostnader ER 37/2018 445 Bodil Sandøy Tveitan

Innleid arbeidskraft AP 142/2018 65,650 Agderforskning AS

Innleid arbeidskraft AP 146/2018 10,760 Agderforskning AS

Reisekostnader ER 41/2018 519 Bodil Sandøy Tveitan

ER 43/2018 1,512 Bodil Sandøy Tveitan

Møtemat informasjonsmøte AP 138/2018 4,263 Sørlandets Kunstmuseum

Innleid arbeidskraft AP 159/2018 52,000 Agderforskning AS 

Innleid arbeidskraft AP 178/2018 66,300 Agderforskning AS

Reisekostnader studietur Paris BA 102-106/ER92/ER85/ER92/2018 30,492 Bilagsliste diverse

Innleid arbeidskraft AP 220/2018 21,450 Agderforskning AS

Innleid arbeidskraft AP 396/2018 29,250 Norce Norwegian Research Centre AS

Reisekostnader ER 108/2018 3,223 Simen Lian

Prosjektledelse og konseptutvikling AD 13/2018 565,591 Infuture AS

Innleid arbeidskraft AD14/2019 50,050 Norce Norwegian Research Centre AS

Reisekostnader AD 5/2019 683 Simen Lian

Spesialistkostnader AP 346/2019 47,300 Advokatfirmaet Somonsen Vogt Wiig

Innleid arbeidskraft AD15/2019 85569 Norce Norwegian Research Centre AS

SUM 1,037,952
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Prosjektkoordinator USUS - egne timer 389,000 Se egen timeliste USUS

Prosjektdeltakere (USUS-bedrifter) - egne timer 642,250 Se egen timeliste prosjektdeltakere

SUM 1,031,250
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Følgende vedlegg er sendt via WeTransfer:  

• Vedlegg Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter   
Dette vedlegget inkluderer:  
- Rapport fra revisor 
- Presentasjon oppstartsworskhop USUS Vinterkonferanse 2018 
- Kartlegging status digitalisering kunst og kulturaktører på Sørlandet og Telemark 

USUS vinterkonferanse 2018 
- Presentasjon SKMU/Norce fra informasjonsmøte på Sørlandets kunstmuseum 

2018 
- Erfaringsdeling fra USUS deltakelse på SXSW 2018 på informasjonsmøte 

Sørlandets Kunstmuseum 2018 
- Dybdeintervjuer med kulturaktører mars-april 2018 
- Rapport studietur Paris juni 2018  
- Beskrivelse Google Arts & Culture  
- Presentasjon AMIEX/Culturespace fra Norwegian Digital Travel Conference 2018 
- Presentasjon og workshop konsepttesting 2018  
- Presentasjon og workshop USUS vinterkonferanse 2019 
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urgency of the long-termurgency of the long-term

Oppstartsworkshop vinterkonferansen
23. januar, Strand Hotel Fevik
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Agenda

09:15-09:45: Presentasjon av «state of the art»

09:45-10:00: Smakebiter på hva som kan settes i gang

10:00-10:10: Pause

10:10-11:30: Kartlegginger av status for digitalisering i bedriftene
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inFuture: 

▪ Rådgivningsselskap innen strategi, innovasjon og fremtidsanalyser

▪ Lokalisert i Oslo med 16 ansatte

Introduksjon

3

Kulturdepartementet

▪ Fremtidsstudie

- Tilknyttet arbeidet med ny 

kulturmelding (2017-2018)

- Kulturpolitikk fra et 

brukerperspektiv

USUS-klyngen m.fl.

▪ Kulturbasert reiseliv

- Fremtidsstudie (2017)

- Konseptualisering av kultur som 

reisemål med utgangspunkt i 

Ibsen

INSITE

▪ Avansert dataanalyse

- Samarbeid inFuture, USUS, 

Dyreparken, m.fl.(2016-2019)

- Kundesegmentering, 

adferdsbasert kommunikasjon

USUS-klyngen 

Fremtidens reiseliv▪

Fremtidsstudie (- 2014-2015)

Digitaliseringstrender innen -

reiseliv
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«State of the art»: Digitalisering i kunst- og kultursektoren
Gjennomgang av 5 sentrale områder

Publikums-

opplevelser

Arkiv og 

samlinger

Salgs- og 

betalingssystem

Formidling og 

kommunikasjon

Analyse og 

publikumskunnskap

1. 2. 3. 4. 5.
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Digitalisering inn i det kreative

AR, VR for dypere innlevelse

NextVR▪ , plattform som er spesialisert i opptak av konserter og 

andre live-opptredener for at publikum kan se disse langt mer 

realistisk enn tidligere på VR-utstyr

AR: ▪ Londinium resultat av samarbeid mellom London History

Museum og History Channel. 

Det er en app som 

gjør det mulig å gå i 

Londons gater og få 

“oppleve” hvordan 

de gamle romere 

levde der

Publikumsopplevelser: 
Nye digitale teknologier for økt engasjement og dypere innlevelse

5inFuture analyse | The Verge | iBeaconTrends

Publikumsopplevelser 1. 2. 3. 4. 5.

Lokasjonsteknologier

Guide og berikende informasjon gjennom blåtann og beacons

▪ Digitale kart

- Victoria and Albert Museum med app som 

gir kunden lokasjon for ulike objekter, 

samt berikende informasjon om objektene

▪ Selvguidet tour

- Near Me: En app som kan kommunisere 

med 100 beacons i Guggenheim, som 

gir tilgang til lyd og video og berikende 

informasjon

▪ Spillifisering

- Silesian Museum spillifiserte museet 

ved å gjemme beacons på ulike 

lokasjoner, som ga gjestene et bilde 

av en legende fra Silesia-regionen

- De besøkende lærte da mer om 

legenden og tjente poeng for hver 

legende de fant

- De som fant alle legendene vant et 

trofé
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American Museum of Natural History

▪ American Museum of Natural History har utplassert 700 beacons 

knyttet opp til sin «Explorer» app

▪ Appen sørger for nyttig informasjon, forhåndskjøp av billetter, spill 

slik som spørreleker og «augmented reality», anbefalte ruter for 

den individuelle gjest og muligheten for å oppleve museet 

hjemmefra

▪ Museet har jobbet i flere år med idéutvikling og konsepttesting, og 

kan rapportere om betraktelig flere besøkende 

Enkelte aktører har kombinert flere teknologier for å skape en helhetlig 
digital opplevelse1

6

The British Museum

Lar brukeren ▪ sortere objekter på mobilen etter kundens 

lokasjon, eller etter en tidslinje tilhørende objektene på museet

Digitale interaksjoner gjennom bilde, video og lyd▪

Navigering med kart og posisjon, samt interaktiv ▪ tour; feks. «Greek

Mythology Tour», «Mummies Tour»

Augmented▪ reality

1) Andre museer som bruker beacons og «augmented reality» i egen app er blant annet: Louvre, Brooklyn Museum, National Slate Museum i Wales, 

Neon Muzeum i Polen, Canadian Museum of Nature, The Metropolitan Museum of Art i NY, Grand Rapids Public Museum, Groninger Museum 

og Philips Museum alle tre i Nederland, Powerhouse museum in Sydney med flere

inFuture analyse

Publikumsopplevelser

…we have absolutely no doubt that this is the future of 

museums.”
“

1. 2. 3. 4. 5.
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Interaksjon og beriket informasjon Håndholdte enheter for de unge

▪ Håndholdte enheter: Sammen med 

Nintendo DS har Louvre utviklet en egen 

programvare med Louvre-innhold

- Inneholder nyttig informasjon om museet, 

kunstnerne og verkene

▪ Kan benyttes for å få en guidet audio-tour

hjemmefra, eller til bruk i museet

- Mulighet til å se utvalgte kunstverk i HD eller 

3D

Lagre opplevelsen til senere

▪ Tryllsestav: Utviklet av Cooper Hewitt 

Smithsonian Design Museum i NY 

- Pennen brukes underveis i besøket til å 

markere og lagre objekter – kan hentes frem 

når man er hjemme fra personlig lagringsplass

▪ Gjesten kan også hente objektene frem på 

store digitale bord i museet

- Kombinere, tegne og redigere objekter

- Opplastninger av egne versjoner har blitt 

meget populært i sosiale medier

7

Touch van Gogh: ▪ App som lar brukeren 

«pusse vekk» maling for å se hvordan 

bildet var før det ble restaurert – for å se 

originalen

Brukeren kan se hvilke maleteknikker van -

Gogh benyttet og mottar beriket informasjon 

om disse

Eksempel: For maleriet «- Daubigny’s Garden»: 

kan brukeren observere at bildet var malt på et 

kjøkkenhåndkle

inFuture analyse

Bruk av teknologi for å berike opplevelsen er allerede bredt etablert blant 
flere museer rundt om i verden

Publikumsopplevelser 1. 2. 3. 4. 5.
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Digitalisering av arkiv kan tilgjengeliggjøre innholdet for flere, og er et 
fundament for utvikling av innovative løsninger 

8
1) Lansering ila. 2018

inFuture analyse

Arkiv og samlinger 1. 2. 3. 4. 5.

Økt tilgjengeliggjøring gjennom digitalisering av arkiv

▪ DigitaltMuseum.no

- Støttet av Norsk Kulturråd, og har 

mer enn 2 millioner objekter

- Økt tilgjengeliggjøring av norske 

museers samlinger

▪ Nasjonalbiblioteket 

- Har digitalisert en stor andel av verkene som gjør de tilgjengelig for flere, 

også personer utenfor Oslo

- Har som mål å lage en digital 

infrastruktur for forskning og 

en komplett heldigital norsk 

kulturarv

Ren digitalisering er ikke nok

▪ Nasjonalbiblioteket digitalisert verkene, men kjenner til kun én 

som har forsøkt å innovere på basis av en åpen, digital 

infrastruktur – en stipendiat ansatt ved biblioteket

Digitaliserte arkiv som fundament for innovative løsninger

Digitale, kulturelle kilder kan skape et innovasjonsgrunnlag

▪ Åpne data: Verdien av å tilgjengeliggjøre offentlige data for 

innovasjon estimeres av EU til 70 mrd. euro

▪ Oslo i gamle dager: App utviklet av privatpersonen Christian 

Aamodt som tilgjengeliggjør historiske bilder til publikum

▪ Kuratering og historie-

fortelling gjennom 

digitaliserte arkiv

- RomArchive: Internasjonalt 

digitalt arkiv for samlinger i 

Roma1

- Utnyttelse av digitalisering

ved å kuratere innholdet med moderne historiefortelling i et digitalt format 

som skal være enkelt og tilgjengelig for flere

▪ «ArtBots»: Chatbots som kan kommunisere digitalisert innhold på 

en intelligent måte basert på spørsmål fra brukeren

- Eksempelvis spørsmål om mote til H&M
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Tate Gallery

I samarbeid med Bloomberg Connects har Tate Gallery ▪

interaktive digitale aktiviteter og prosjekter for å koble 

besøkende med både kunst og kunstnere

«The ▪ timeline of modern art»

Interaktiv tidslinje med samling av -

bilder fra 3.500 verker av 750 kunstnere

Ved å berøre ordene på den - 6,5 meter 

brede interaktive skjermen kan man 

lese mer om moderne kunst og 

tilknytningen mellom kunst over tid

▪ «Drawing bar»

Digitale flater der inspirerte besøkende-

kan tegne selv

Andre digitale prosjekter i Tate Gallery ▪

App for beriket informasjon og kartbaserte tjenester-

Web/mobil for å utforske historier bak kunstverk og kunstnere-

TateShots- for å se «behind the scenes»

Alle prosjektene fra Bloomberg Connects i Tate Gallery engasjerer ▪

9,5 millioner besøkende årlig

Digitalisering av samlinger kan øke tilgjengeligheten og kombineres med 
verktøy som engasjerer publikum

9

Google Arts & Culture

▪ Utarbeidet av Google Cultural Institute (non-profit)

- Med hensikt å bringe samlinger online og utforske samlinger fra hele 

verden, med >1.000 kulturorganisasjoner som partnere

- Publisering på kulturorganisasjonens nettside/app og Google Arts & Culture

▪ Digitalisering av kunst og museer

- «Art Camera» for å ta bilde av malerier i ultrahøy oppløsning

- «Art talks» med live video fra verdens ledende kuratorer, kunstnere og 

museumsdirektører 

- «Museum View» for å besøke museer virtuelt 

- «Tilt Brush» der VR benyttes til å lage et maleri, enten i 2D eller 3D

- Verktøy for historiefortelling: Enkelt å kuratere online utstillinger

inFuture analyse

Arkiv og samlinger 1. 2. 3. 4. 5.

Museum View (van Gogh) Tilt Brush
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Betaling

▪ Royal Air Force Museum (UK) tok i bruk 

beacons for enklere betaling med kundens 

mobiltelefon

▪ Beacons var tilknyttet museets gavebutikk 

og tilgjengeliggjorde 250 produkter for 

mobilbetaling

▪ Forenkling gjennom mobil betaling har 

stort potensial

- Levi Stadium: +1,2 mUSD i inntekter gjennom 

beaconsbetalinger i mobil-app

Utenlandske museer og gallerier har tatt  i bruk nye betalingsteknologier 
både for betaling, lojalitet og donasjoner

Salgs- og betalingssystem

Donasjoner

▪ Etihad Museum (Dubai)

▪ Gjennom programmet Nol+ kan kundene 

motta lojalitetspoeng ved kjøp av billetter 

til museet, offentlig transport, parkering, 

besøk i parker

▪ Poengene blir deretter konvertert til 

kuponger som gir gratis tjenester i caféer, 

restauranter og underholdningssentre

inFuture analyse | BeaconsTac | NFC World | Medium 10

1. 2. 3. 4. 5.

Lojalitet på tvers

▪ Moasic Masterpiece (National Gallery)

▪ Ved å donere kunne gjestene ta et bilde 

som ble lastet opp på en storskjerm, som 

del av «Mosaic Masterpiece»
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Forenklet butikkbetaling

Vipps utsjekk

▪ Kunden søker etter bedriften, eller legger inn 

4-sifret kode

▪ Betaling i Vipps, deretter bekrefter den 

ansatte gjennomføring av kjøpet

▪ Likner vennebetaling og er godt egnet for 

donasjoner

Vipps GO

▪ Oppsett av meny for produkter og tjenester 

direkte i Vipps-appen

- Kunde kan bestille og betale før de kommer til 

kassen

▪ Mulighet for å velge «valgfritt beløp» - egnet 

for donasjoner

▪ Tar 30 minutter å sette opp for bedriften

Vipps er nå tilgjengelig blant 2,75 millioner nordmenn –
stort potensiale i å forenkle betalingsprosessen for publikum

Salgs- og betalingssystem

11

Netthandel

In-browser

▪ Enklere betaling ved å integrere Vipps som betalingsmulighet på 

nett

- 30% avbryter i dag nettkjøp bl.a. grunnet at betalingsprosessen er tungvinn

▪ Eksempel fra Elkjøp:

- Stor økning i konverteringsrate

- Økt verdi per kjøp på 13%

- 30% betalte med Vipps etter et par uker

In-app

▪ Bedrifter kan integrere Vipps som betalingsløsning i sin egen app

▪ Eksempel: Taxifix, Ruter

inFuture analyse | Vipps 

1. 2. 3. 4. 5.
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Digital kommunikasjon stadig mer utbredt

Digital Culture survey (UK)1

▪ Andel som publiserer på 

plattformer som er gratis, 

feks. YouTube og Facebook

▪ Andel som benytter sosiale 

medier for direkte samtaler 

mellom publikum og kunstnere

Mens «tradisjonell» digital kommunikasjon er stadig mer utbredt er det en 
sterk vekst i formidling og kommunikasjon drevet av kundene selv

12

Sterk vekst i formidling og kommunikasjon fra kundene selv

Fanfiksjon får kommersielt gjennomslag

▪ Anna Todd: «After»

Tall fra 1) 2014 og 2017

inFuture analyse

Formidling og kommunikasjon 1. 2. 3. 4. 5.

88%

32%
Anna Todd, “After" om One Direction-medlem er lest

800 mill ganger på nett.

→ 2x alle Harry Potter-bøkene til sammen 

PewDiePie, antall følgere på YouTube

(akkumulert, mill.)

▪ Sterk fremvekst av «hjemmeredaksjoner»: 

YouTube-stjernen PewDiePie med 230 mill. 

visninger i snitt per måned

Christina Lauren: Av 20 bøker

14 6

NY Times Bestsellers

▪ Chrstina Lauren: Fanfiksjon som topper 

NY Times bestselgerlister
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Digitalisering kan gi formidling og kommunikasjon i sosiale medier drevet av 
publikum 

13

Google Arts & Culture app

18▪ . januar 2018: «Google's Arts and Culture App Goes Viral»

Økt popularitet etter lansering av en «selfie»▪ -teknologi 

Teknologi sammenlikner brukerens ansikt med et kjent kunstverk og spør -

«Is your portrait in a museum?»

Den velger blant malerier i over - 1.000 museer rundt om i verden og viser 

brukeren det som likner mest

Som del av dette introduseres brukeren til historien bak maleriet og -

kunstneren

Svært mange har delt sine resultater i sosiale medier, herunder ▪

kjente Hollywood-skuespillere

inFuture analyse

Formidling og kommunikasjon 1. 2. 3. 4. 5.

National Gallery Singapore

▪ Mobilapplikasjon som benytter beacons for å samle inn 

informasjon om bevegelsesmønsteret til de besøkende

▪ Samproduksjon: Lar de besøkende lage sine egne skredder-

sydde reiseruter (tours) som kan deles med andre i sosiale medier

- Enkel integrasjon med Facebook der «kundene er hverandres rådgivere»

- Reiseruten er enkelt å dele ettersom den automatisk lagres i appen basert 

på bevegelsesmønsteret til de besøkende

▪ Nye besøkende kan velge mellom reiseruter kuratert av museets 

eksperter eller fra andre besøkende
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Museomix

▪ Et arrangement som inviterer lokale kunstnere hos flere 

museum i parallell til å redesigne utstillinger

- Midlertidig rom for live digital broadcasting med mixrooms hos flere andre 

deltakende museer

- I rommet lages det prototyper der det mikses bl.a. video, VR, foto og 

sosiale medier – med innspill fra de øvrige museene

- Stimulerer til interaksjon fra publikum: I 2016 var det ~6.000 tweets og 

~1.300 bilder på Instagram

▪ Et utfall fra arrangementet var flere førstegangsbesøkende hos 

museene som deltok

Digitale verktøy kan brukes for å skape nye konsepter 

Formidling og kommunikasjon

14

#MuseumInstaSwap

▪ #MuseumInstaSwap var et samarbeid mellom 10 museum i 

London

Hvert museum byttet Instagramkonto med et partnermuseum▪ , 

og postet egne tolkninger av kunstverk hos partneren

Museene som deltok fikk eksponering mot et nytt publikum på ▪

Instagram

inFuture analyse

1. 2. 3. 4. 5.
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New Wolsey Theatre (UK)

Har tatt i bruk dataanalyse for:▪

Å få nytt publikum, og sikre -

gjenbesøk av disse

Beregne og predikere effekten av -

programbeslutninger (før/etter)

Gjøre radikale endringer i -

promoteringen 

Målrettede billettpriser for å sikre -

maksimale inntekter fra de med høy 

betalingsvilje, men også for å sikre 

deltakelse fra de med lavere 

betalingsvilje

Analyse og publikumskunnskap: Gjennom innsikts- og datadrevet utvikling 
kan data benyttes til mer enn markedsføring

Analyse og publikumskunnskap

Manchester Camerata (UK, orkester og konsert)

▪ Data og analyse for kjenne publikum og indentifisere 

vekstsegmenter

- «Audience Spectrum» for kundesegmentering 

- Definere vekstsegmenter, feks. «experience seekers» (unge, diversifiserte)

▪ Deling av data gjennom «Audience Finder»

- Nasjonalt verktøy for deling av data – sammenlikne og dele innsikt om bl.a. 

publikumsutvikling

inFuture analyse | EU Study Audience development | Manchester Camerata | Audience Finder 15

1. 2. 3. 4. 5.

…data is used to change the way we do things, to give us 

confidence to take risks”
“ Our ambition to ‘redefine what an orchestra can do’ has 

seen us achieve extraordinary things, not least a 51% increase 

in new audiences for 2014-15.”

“

151
100

2014

+51%

2015

Økning i nye publikummere
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Audience Finder

▪ Nasjonalt publikumsutviklingsverktøy der kulturelle organisasjoner kan sammenlikne og dele 

publikumsinnsikt og data

▪ Sammenstilling av data på tvers av alle husholdninger i UK sammen med data fra over 800 

kulturorganisasjoner, over 170 millioner billetter, 59 millioner transaksjoner, og 280.000 

undersøkelser fra alle UKs største kunst- og kulturorganisasjoner 

- Tilgang til analyseverktøy som sammenlikner din organisasjon og data med nasjonale data

- Avansert planleggingsverktøy

16inFuture analyse | Audience Spectrum | Audience Finder

Audience Spectrum (en del av Audience Finder)

▪ Segmentering av befolkningen i UK mtp. holdning til kultur, samt 

hva de liker og ikke liker

▪ 10 ulike profiler som kan benyttes til å bedre forstå hvem som bor i 

lokalområdet, interesser og demografi mv. på det eksisterende 

publikum og hvordan man tiltrekke seg nye publikummere

▪ Eksempel på publikumsutvikling mot «Experience Seekers»

- Miks av sjangre og kunstformer, gjerne inne og ute

- Eksempelvis: Roof top cinema, late night openings

Case eksempel: Audience Agency gir felles innsikt til medlemsbedriftene –
kundesegmentering og datadeling som utgangspunkt for publikumsutvikling

Analyse og publikumskunnskap 1. 2. 3. 4. 5.

Audience Finder is one of the most exciting and potentially powerful forces in Arts 

Marketing that has ever existed.”
“
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17

Eksempel på bruksscenarie fra Dyreparken



32/20 Sluttrapport fra USUS vedr. prosjektet "Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter"

Eksempel fra INSITE

Ved hjelp av kunstig intelligens har vi avdekket 8 kundesegmenter 
basert på faktisk adferd i Dyreparken i Kristiansand

18
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Agenda

09:15-09:45: Presentasjon av «state of the art»

09:45-10:00: Smakebiter på hva som kan settes i gang

10:00-10:10: Pause

10:10-11:30: Kartlegginger av status for digitalisering i bedriftene
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Gjør deg klar til å bruke mentometerknappen du har fått utdelt

▪ Se på knappen når du stemmer og pass på at

knappen lyser grønt

▪ Du kan stemme flere ganger – det er kun den siste registreringen som vil telle

▪ Du trenger ikke ta knappen ut av plastlommen for at den skal fungere

Avstemning – innledende demografispørsmål

20
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1. Privat

2. Offentlig

Demografiske spørsmål (1/6)

Eierskap

Er virksomheten din privat eller offentlig eid?
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1. Kunst

2. Kultur

3. Opplevelse

4. Reiseliv

5. Forskning

6. Annet 

Demografiske spørsmål (2/6)

Bransje

Hvilken bransje er virksomheten i?
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1. Skapende

2. Kuraterende

3. Formidlende

4. Annet

Demografiske spørsmål (3/6)

Type

Hvilken type er virksomheten din?
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1. Leder 

2. Fagansvarlig

3. Markedsansvarlig

4. Forskningsansvarlig

5. Annet

Demografiske spørsmål (4/6)

Stilling

Hvilken stilling har du?
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1. Lokalt 

2. Regionalt

3. Nasjonalt

4. Internasjonalt

5. Annet

Demografiske spørsmål (5/6)

Hovedmarked

Hva er hovedmarkedet ditt?
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1. Lokalt 

2. Regionalt

3. Nasjonalt

4. Internasjonalt

5. Annet

Demografiske spørsmål (6/6)

Fremtidens hovedmarked

Hva er ditt fremtidige hovedmarked?
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Beskrivelse

Spillifisering, digitalt assistert regi og digital formidling av opplevelser ▪ på̊ tvers av samarbeidspartnerne

Eksempler på elementer, konsepter og funksjonaliteter

Spillbaserte oppgaver på mobil i interaksjon med de fysiske omgivelsene▪

Dannelsesreise etter mønster av Skattejakt («Kunstjakten»)-

Digitalt støttet historiefortelling, både som rammehistorie, men også knyttet til hvert sted/objekt, med valgfritt konkurrans- eelement

Digitalisering av den fysiske dannelsesreisen gjennom sensorering av▪ kart/kultursteder/kulturobjekter innenfor regionen, med alternative 

ruter/reiser mellom disse

Løsninger basert på lokasjonsbasert kommunikasjon (beacons), med mulighet for fotohistorier (Instagram)-

Forsterket kulturopplevelse, eksempelvis AR▪ -støtte med mulighet for å se kunstobjekt/-sted i annen tidsepoke eller sammen med 

kunstneren, med lyd- og videosnutter for utdypende presentasjon

Fordeler

Øke engasjement og besøk, samt samle adferdsdata som grunnlag for datadrevet tjenesteutvikling▪

Nå ut til nye målgrupper, eksempelvis «kulturdag» med kultur og lokalhistorie for skoleklasser, «kultursøndag» for familier, ▪ mv.

Publikumsopplevelser

27

Publikumsopplevelser 1. 2. 3. 4. 5.
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1. Svært lite viktig

2. Lite viktig

3. Relativt lite viktig

4. Relativt viktig

5. Viktig

6. Svært viktig

1 – Prosjekt 1

Publikumsopplevelser

Hvor viktig mener dere dette prosjektet vil være?Viktighet:
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Svært lite beredt1.

Lite beredt2.

Relativt lite beredt3.

Relativt godt beredt4.

Godt beredt5.

Svært godt beredt6.

1 – Prosjekt 1

Publikumsopplevelser

Hvor godt beredt er dere for å realisere dette prosjektet?Beredskap:
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Beskrivelse

▪ Digitalisering av arkiv og samlinger for økt tilgjengeliggjøring og forbedret publikumsopplevelse

Eksempler på elementer, konsepter og funksjonaliteter

▪ Interaktiv guide i form av chatbot som gir mulighet for dialog med «sin personlig kurator» med løpende scoring 

av spørsmål og svar

- Dialog med chatbot for spørsmål om arkiv/samling

- Intelligente svar fra chatbot basert på innsamling og analyse av digitalisert informasjon i arkiv/samling

- Svarene fra chatbot forbedres fortløpende basert på løpende scoring fra brukeren

▪ Kulturkunnskap og kunsttolkning: Tilrettelegge for at brukeren kan gi egne, fire tolkninger og vurderinger av kunstverk som kan spilles inn 

eller filmes

▪ Mulighet for deling av egne svar, tolkninger og opplevelser

Fordeler

▪ Økt publikumstilgang gjennom digitalisering og chatbot

▪ Økt engasjement gjennom deling av egne tolkninger og vurderinger

Arkiv og samlinger

30

Arkiv og samlinger 1. 2. 3. 4. 5.
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Svært lite viktig1.

Lite viktig2.

Relativt lite viktig3.

Relativt viktig4.

Viktig5.

Svært viktig6.

2 – Prosjekt 2

Arkiv og samlinger

Hvor viktig mener dere dette prosjektet vil være?Viktighet:
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1. Svært lite beredt

2. Lite beredt

3. Relativt lite beredt

4. Relativt godt beredt

5. Godt beredt

6. Svært godt beredt

2 – Prosjekt 2

Arkiv og samlinger

Hvor godt beredt er dere for å realisere dette prosjektet?Beredskap:
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Beskrivelse

Lojalitetspoeng som del av en forretningsmodell for samarbeid, sammen med utvikling av korresponderende ▪

salgs- og betalingssystem

Eksempler på elementer, konsepter og funksjonaliteter

Opptjening av lojalitetspoeng ved besøk/kjøp som kan benyttes på tvers av samarbeidspartnerne ▪

Utvikling av salgs▪ - og betalingssystem som understøtter bruk av lojalitetspoeng for besøk/kjøp på tvers 

av samarbeidspartnerne

Potensielt: Integrasjon med mobil betaling for forenklet kjøp og donasjoner (eksempelvis Vipps)▪

Fordeler

Sikre kundelojalitet for kulturelle opplevelser i Agder som region, som kan gi økt besøk på tvers av samarbeidspartnerne▪

Mer effektive betalingsløsninger ▪ – både for sluttkunde og bedrift

Salgs- og betalingssystem

33

Salgs- og betalingssystem 1. 2. 3. 4. 5.
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1. Svært lite viktig

2. Lite viktig

3. Relativt lite viktig

4. Relativt viktig

5. Viktig

6. Svært viktig

3 – Prosjekt 3

Salgs- og betalingssystem

Hvor viktig mener dere dette prosjektet vil være?Viktighet:
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Svært lite beredt1.

Lite beredt2.

Relativt lite beredt3.

Relativt godt beredt4.

Godt beredt5.

Svært godt beredt6.

3 – Prosjekt 3

Salgs- og betalingssystem

Hvor godt beredt er dere for å realisere dette prosjektet?Beredskap:
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Beskrivelse

▪ Bryte ned barrierer for besøk til kunst- og kulturinstitusjoner gjennom digital formidling og økt involvering

Eksempler på elementer, konsepter og funksjonaliteter

▪ God bruk av sosiale medier, jevnlig nytt innhold og profilering i medier

▪ Gode systemer for å opprettholde kommunikasjon med publikum gjennom CRM-systemer

▪ Forståelse av hvordan man kan benytte «influers» mot utvalgte publikumssegmenter

▪ Økt involvering gjennom digitalisering og sosiale medier 

- Kommunikasjon og formidling drevet av kundene selv i sosiale medier der «kundene er hverandres rådgivere» 

- Eksempelvis: Deling av opplevelser eller reiseruter

Fordeler

▪ God utnyttelse av sosiale medier med hyppige oppdateringer av innhold, sammen med profilering i medier, var sentralt hos de norske 

kunstinstitusjonene som opplevde mest vekst i perioden 2014-2016

▪ USUS har god kjennskap og erfaringer fra feltet, og vil gjennomføre analyser og kartlegginger sammen med virksomhetene (eksempelvis 

digital modenhetstest, CRM-analyse)

Formidling og kommunikasjon

36

Formidling og kommunikasjon 1. 2. 3. 4. 5.
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Svært lite viktig1.

Lite viktig2.

Relativt lite viktig3.

Relativt viktig4.

Viktig5.

Svært viktig6.

4 – Prosjekt 4

Formidling og kommunikasjon

Hvor viktig mener dere dette prosjektet vil være?Viktighet:
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1. Svært lite beredt

2. Lite beredt

3. Relativt lite beredt

4. Relativt godt beredt

5. Godt beredt

6. Svært godt beredt

4 – Prosjekt 4

Formidling og kommunikasjon

Hvor godt beredt er dere for å realisere dette prosjektet?Beredskap:
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Beskrivelse

Målrettet samarbeid mot bedre løsninger for digital opplevelsesformidling for å styrke regionen som helhet▪

Eksempler på elementer, konsepter og funksjonaliteter

Utveksling av relevant kundedata og erfaringer ▪

For å skape en mer helhetlig og sømløs brukeropplevelse - – digitalt og fysisk – på tvers av de ulike kunst- og 

kulturdestinasjonene i Agder

Deling av relevante erfaringer innen publikumsutvikling for utvalgte kundesegmenter-

Bruk av lokasjonsdata for å bruke faktisk adferd som grunnlag for kundesegmentering ▪

Kan gi vesentlig mer verdifulle analyser enn andre demografiske variabler som kjønn etc.-

Innsamling av adferdsdata som grunnlag for både drifts▪ - og investeringsoptimaliseringer

Fordeler

Styrker regionen som opplevelsesdestinasjon for kunst og kultur, og kan potensielt gi et økt marked for sektoren ▪

Verdifulle overføringer fra INSITE▪ -prosjektet for hvordan data deles og analyseres

USUS som en av hovedpartnerne, og inFuture som prosjektleder-

Analyse og publikumskunnskap

39

Analyse og publikumskunnskap 1. 2. 3. 4. 5.
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1. Svært lite viktig

2. Lite viktig

3. Relativt lite viktig

4. Relativt viktig

5. Viktig

6. Svært viktig

5 – Prosjekt 5

Analyse og publikumskunnskap

Hvor viktig mener dere dette prosjektet vil være?Viktighet:
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Svært lite beredt1.

Lite beredt2.

Relativt lite beredt3.

Relativt godt beredt4.

Godt beredt5.

Svært godt beredt6.

5 – Prosjekt 5

Analyse og publikumskunnskap

Hvor godt beredt er dere for å realisere dette prosjektet?Beredskap:



32/20 Sluttrapport fra USUS vedr. prosjektet "Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter"

Viktighet

Oppsummering av resultater

42

Beredskap
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Resultater for alle 5 prosjekter

Samlet resultat – den strategiske blindsonen

43

Trendresultater

Prio. Prosj. Tittel GAP V B

1 1 Prosjekt 1 1.82 4.82 3.00

2 5 Prosjekt 5 1.55 4.85 3.30

3 2 Prosjekt 2 1.41 4.41 3.00

4 3 Prosjekt 3 1.15 4.50 3.35

5 4 Prosjekt 4 1.09 5.12 4.03
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Prio. Prosj. Tittel GAP V B

1 1 Publikumsopplevelser 1.82 4.82 3.00

2 5 Analyse og publikumskunnskap 1.55 4.85 3.30

3 2 Arkiv og samlinger 1.41 4.41 3.00

4 3 Salgs- og betalingssystem 1.15 4.50 3.35

5 4 Formidling og kommunikasjon 1.09 5.12 4.03
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Agenda

09:15-09:45: Presentasjon av «state of the art»

09:45-10:00: Smakebiter på hva som kan settes i gang

10:00-10:10: Pause

10:10-11:30: Kartlegginger av status for digitalisering i bedriftene
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Agenda

09:15-09:45: Presentasjon av «state of the art»

09:45-10:00: Smakebiter på hva som kan settes i gang

10:00-10:10: Pause

10:10-11:30: Kartlegginger av status for digitalisering i bedriftene

10:10-10:25: Status digitalisering attraksjoner

10:25-11:00: Gruppearbeid

11:00-11:30: Presentasjon av gruppearbeid og veien videre
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Agenda

09:15-09:45: Presentasjon av «state of the art»

09:45-10:00: Smakebiter på hva som kan settes i gang

10:00-10:10: Pause

10:10-11:30: Kartlegginger av status for digitalisering i bedriftene

10:10-10:25: Status digitalisering attraksjoner

10:25-11:00: Gruppearbeid

11:00-11:30: Presentasjon av gruppearbeid og veien videre
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Oppgavebeskrivelse og aktiviteter

Digital modenhet (1. 5 min)

Evaluering av spørreskjemaet-

Diskusjon av «2. state of the art» (5 min) 

Hvilke eksempler var spesielt interessante og relevante?-

Har dere andre relevante digitaliseringseksempler som prosjektet bør omhandle? -

Diskusjon av de potensielle prosjektene (3. 10 min) 

Hvilke av prosjektene er interessante, og hvorfor-

Avklar internt i gruppen hvem som skal presentere gruppearbeidet i plenum

Gruppearbeid: 
Oppgavebeskrivelse og aktiviteter

48



32/20 Sluttrapport fra USUS vedr. prosjektet "Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter"

Agenda

09:15-09:45: Presentasjon av «state of the art»

09:45-10:00: Smakebiter på hva som kan settes i gang

10:00-10:10: Pause

10:10-11:30: Kartlegginger av status for digitalisering i bedriftene

10:10-10:25: Status digitalisering attraksjoner

10:25-11:00: Gruppearbeid

11:00-11:30: Presentasjon av gruppearbeid og veien videre
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Kartlegging status digitalisering hos kunst- og kulturaktører 
på Sørlandet og Telemark
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Hva finnes av kartlegginger allerede?

Hvordan 
framstår 

aktøren på 
nett

Digital
modenhet
markeds-

føring

CRM
modenhet

Selvevalueringstester
Analyse utført av 

rådgiver
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Hva er rammeverk for digital modenhet? 

Et rammeverk for å teste egen 
virksomhets modenhet innen digital 
markedsføring, for deretter å se hvor 
og hvordan utvikling kan skje.  

Utviklet av USUS i samarbeid med Digital Tourism Think Tank 
med støtte fra VRI Agder og Norges Forskningsråd
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Rammeverk for digital modenhet

Hvordan 
forbedre

Test 
digital 

modenhet

Bekrivelse 
av nivåer

https://usus.no/kunnskap/digital-verktoykasse/digital-modenhet/
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Områder som testes 

Strategi
Ferdigheter 

og 
kunnskap

Vekst

Kommunik-
asjon Ressurser Måling
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Nivåer av digital modenhet

Digital 
analfabet

Digital 
fersking

Digitalt 
midt på

Digitalt 
trent

Digital 
mester
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Respondenter: størrelse på bedrift
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Modenhet etter størrelse på bedrift
Gjennomsnitt attraksjoner: 42,6
Gjennomsnitt alle i USUS: 44,6
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Hvor digitalt moden er attraksjoner?
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Hvor digitalt modne er alle bedrifter i 
USUS
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Attraksjoners holdning til vekst
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Overordnet beskrivelse av aktiviteter innen 
digital markedsføring
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Kommuniserer dere med gjestene online?
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Hvilke erfaringer har bedriftene gjort seg når det 
gjelder å kommunisere med kundene?
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Hvordan ønsker bedriften å endre den 
jevnlige kommunikasjonen med 
kundene/gjestene?
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Hva sliter dere mest med?

Ambisjoner og vurdering av viktigheten av 
digitalt er mer eller mindre på plass 
– men innsatsen er ikke deretter....
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Gjennomsnitt innen 6 områder
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Finne en passende gif.... 
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Digitaliseringsprosjekt for kunst-
og kulturaktører i Agder og 
Telemark:Tilstedeværelse og 
synlighet på digitale flater
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Organisk synlighet ved nettsøk

Gjennomsnittli
g SEO-Score: 

17.8 / 30
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Søk i Vest-Agder 2017
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Søk i Oslo 2017
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Søk i New York City 2017
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Relativ popularitet etter fylke for søketermet “Museum” i Norge - 2017
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Sosiale medier
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Samlet 
publikum:
226 332

(Facebook: 
180 000)

Forrige uke 
“snakket” 

4772 unike 
brukere om 

de ulike 
attraksjonene

Forrige uke 
ble det totalt 
publisert 84 
innlegg på 
Facebook
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Ressurser (tid og penger) til digital markedsføring
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Ressurser (personer) til digital markedsføring
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Hvor viktig er det for din bedrift å måle
resultater?



32/20 Sluttrapport fra USUS vedr. prosjektet "Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter"

Måler bedriften resultatene av
digitale markedsføringsaktiviteter?
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Hvor grundig måler bedriften effekten av
digital markedsføring?
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Hva begrenser dere i det daglige?
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USUS: bruk, erfaring/opplevelse, kunnskap, fortrinn, profitt

Digitalisering av kunst og kultur

DIGITALT INNOVASJONSPROGRAM 2018-2020

Reidar Fuglestad, SKMU   



32/20 Sluttrapport fra USUS vedr. prosjektet "Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter"

Hvorfor?

- Formålet er å utforske hvordan nye 
digitale teknologier kan tas i bruk, og gjøre 
oss mer synlige og tilgjengelige på digitale 
flater

- Prosjektet vil adressere digitalisering 
bredt, både konkret rettet mot den enkelte 
institusjons behov, men også hvordan vi kan 
synliggjøre og utnytte et felles regionalt 
kunst- og kulturlandskap

- Hvordan er digitalisering relevant for oss, 
og på hvilke felter har vi behov for 
oppgradering? På hvilke områder vil det 
være formålstjenlig å samarbeide?

Reidar Fuglestad, 16/1-18 www.usus.no
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Vinterkonferansen 2018
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USUS Digitale modenhetstest

Digital analfabet – 3%

Digital fersking -21 %

Digital midt på – 59 %

Digitalt trent – 14 %

Digital mester – 3 %

Vinterkonferansen 2018
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SØK 
2017 VEST-

AGDER

AUST-
AGDER

OSLO

NEW 
YORK

Vinterkonferansen 2018
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Relativ 
popularitet 
etter fylke for 
søketerm 
“Museum” i 
Norge - 2017

Vinterkonferansen 2018
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36 DELTAKERE  

29% privat, 71 % offentlig

29% kunst, 44% kultur, 21% opplevelse, 3% reiseliv, 3% annet 

11% skapende, 6% kuraterende, 57% formidlende, 26% annet

63% leder, 11% fagansvarlig, 14% markedsansvarlig, 11% annet

Vinterkonferansen 2018
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DIGITALT INNOVASJONSPROGRAM

Målet med de)e prosjektet er å se helhetlig på hvordan digitale kanaler kan brukes 8l å 
snu interaksjonen mellom kultur8lbyder og konsument på en måte som kan gjøre kunsten 
og kulturen mer engasjerende og u;ordrende. 

Prosjektleder inFuture har lang erfaring med å bruke en forskningsunderstø)et metode 
for å involvere store og motsetningsfylte interessegrupper 8l konsep)ester. 

Ved å fasilitere konsep)ester som involverer publikum direkte på kunst- og 
kulturins8tusjonenes rolle som des8nasjon og a)raksjon ønsker vi å legge re)e for 
utvikling og tes8ng av konsepter som kan føre 8l en kraBig vekst i besøkstall på høyde 
med det bl.a. Henie Onstad Kunstsenter har klart med +285% (8l 178 419) og Kistefos 
Museum (+90%, 8l 46.189) fra 2014-2016. 

Samarbeidet mellom kunst- og kulturins8tusjoner på Agder gir en unik mulighet 8l å skape 
en opplevelsesrik a)raksjonsregion, dersom man kombinerer rik8g teknologi med 
involvering av den besøkende. 
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Arkiv, samling og scene 
Mulige konsept som kan testes er 
• Interaktiv guiding: interaktiv guide i 

form av chatbot som gir mulighet 
for dialog med «sine personlige 
kurator» 

• Kulturkunnskap og kunsttolkning: i 
tillegg til løpende scoring av 
spørsmål og svar, tilrettelegge for å 
kunne gi egne, frie tolkninger og 
vurderinger av kunstverk, som kan 
spilles inn eller filme 

• Deling: mulighet for deling av egne 
svar, tolkninger og opplevelser

Tilgjengeliggjøring av innhold for 
flere, fundament for utvikling av
innova@ve løsninger, kan kombineres 
med verktøy som engasjerer publikum

Flere av virksomhetene har store 
deler av siC ak@va, arkivert utenfor 
publikums @lgang. 

Gjennom digitalisering kan deCe 
synliggjøres og @lgjengeliggjøres, og 
digitalt kurateres, særlig mot 
kundereisens «før» og «eCer». 
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Publikumsopplevelser
Tidligfase og ikke uttømmende konseptideer er: 

• Konseptide: «Fysisk» dannelsesreise etter mønster av Skattejakt 

(«Kunstjakten») 

• Mulige målgrupper: skoleelever (fra grunnskole til vgs), studenter, 

familier, bedrifter 

• Konseptuttak pr målgruppe: eks: «kultursøndag" for familier/ektepar, 

«kulturdag» med kultur og lokalhistorie for skoleklasser, «kulturevent» i 
form av kulturell opplevelse som intro for ulike typer bedriftssamlinger 

• Digitalisering av den fysiske «dannelsereise»: digitalisering gjennom 
sensorisering av kart/kultursteder/kulturobjekter innenfor regionen, 

med alternative ruter/reiser mellom disse

• Spillifisering: digitalt støttet historiefortelling, både som rammehistorie 

for , men også knyttet til hvert sted/objekt, med valgfritt 
konkurranseelement 

• Forsterket kulturopplevelse: eks: AR støtte med mulighet for å se 
kunstobjekt/-sted i annen tidsepoke, sammen med kunstneren o.l, lyd-

og videosnutter for utdypende presentasjon 

• Engasjement: kulturarrangement der vinnere i ulike klasser kåres og 

premieres (egne klasser for kunnskap og tolkning) 

Nye digitale teknologier for økt engasjement 

og dypere innlevelse, og kombinasjon av 

teknologier for å skape helhetlige digitale 

opplevelser

Her er særlig spillifisering, digitalt assistert 

regi og digital formidling av opplevelser på̊

tvers av klyngen aktuelt. 

Formålet er å øke engasjement og besøk, 

samt samle adferdsdata som grunnlag for 

med datadrevet tjenesteutvikling. 
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Salgs- og 
betalingssystem

Nye teknologier for forenkling av 
betalingsprosess, for å øke lojalitet, gi mulighet 
for donasjoner, samt kny;e virksomheter 
sammen i lojalitetsprogram

I foresight 2025 fra prosess i 2015 var det et 
sterkt engasjement rundt fremAdsbilder kny;et 
Al mobil betaling, handel som en integrert del av 
reiseopplevelsen og en USUS-app som 
administrasjons sentral. 

Allerede nå, ser man at de kjappe utviklingene 
innen mobile betalingsløsninger (blant annet 
Vipps), gjør at det å tenke egne app-utviklinger 
ikke nødvendigvis er like formålstjenlig. 

Det kan likevel være interessant å vurdere om 
lojalitetspoeng kan være del av en 
forretningsmodell for samarbeid, like fullt 
utvikling av korresponderende salgs- og 
betalingssystem.
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formidling- og 
kommunikasjon

Mulige konsept

Åpne digitale kommunikasjonskanaler for 
samproduksjon både med publikum, andre 
ins8tusjoner, kunstnere og kuratorer, 
måldefinerte segment (som unge)

God bruk av sosiale medier, jevnlig ny? 
innhold, og profilering i medier var blant det 
som fremkom som grunnlag for vekst hos de 
norske kuns8ns8tusjonene som opplevde 
mest vekst i perioden 2014-2016. 

Gode systemer for å oppre?holde 
kommunikasjon med publikum (gjennom 
CRM-systemer), forståelse for hvordan 
beny?e influensers (inn mot de 
publikumssegmentene som man ønsker å 
se?e i bevegelse, enten regionalt, nasjonalt 
eller internasjonalt) samt målre?et bruk av 
kanaler, er særlig relevant.
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analyse og 
publikumskunnskap

Mulige konsept

Innsikts- og datadrevet utvikling 4l grunn for 
publikumsanalyse og – kommunikasjon, 
kuns4g intelligens gir analysemulighet basert 
på fak4sk adferd.

Kunst- og kulturaktørene i Agder er i større 
grad i direkte konkurranse med subs4tuBer 
(eksempelvis strømmetjenester) enn i direkte 
konkurranse med hverandre. 

Ved å sammen jobbe målreBet mot et bedre 
løsninger knyBet 4l digital opplevelses-
formidling vil regionen som helhet styrkes 
som opplevelsesdes4nasjon for kunst- og 
kultur, og potensielt øke det totale markedet 
for denne sektoren. 

Ved å utveksle relevant kundedata og 
erfaringer vil de ulike aktørene være bedre 
rustet 4l å sammen skape en mer helhetlig og 
sømløs brukeropplevelse, både digitalt og 
fysisk, på tvers av de ulike kunst- og 
kulturdes4nasjonene i Agder.
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Prioriteringsliste 
til inFuture

1)

2)

3)

HVA ØNSKER VI Å GJØRE 

SAMMEN ALLEREDE NÅ, SOM 

KAN GI STRAKSRESULTAT FOR 

DEN ENKELTE?
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Oppsummering fra SXSW 2018
v/digital rådgiver USUS Bodil Sandøy Tveitan

20. mars 2018
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TREND 1: SKJERMLØS FREMTID

ü 2018 sies å være starten på slutten på smarttelefonen 
slik vi kjenner den.

ü Innen 2020 kommer 30% av internettbruken til å være 
skjermløs.

ü Hvorfor nå? 99% nøyaktighet på 
stemmegjenkjenning.. Går fra å knapt bruke det til å 
bruke det hele tiden.  
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Hvordan HØRES merkevaren din ut?
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Kanskje ikke så dumt? 

CHIN UPFACE
DOWN

Regain the art of conversation??

Det neste: - bevegelse
- hjernestyring
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TREND 2: KUNSTIG INTELLIGENS (AI)

ü Kommer voldsomt. Og griper inn i mange fagfelt.

Kunstig intelligens (KI) er en teknikk man bruker for å gi 
datamaskiner og dataprogrammer en mest mulig 
intelligent respons. Maskinene lærer av sine omgivelser 
og blir bedre og bedre til sine oppgaver. Wikipedia.  

ü Alt som kan automatiseres kommer til å automatiseres

ü Data = den nye oljen 
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Eksempler på kunstig intelligens (AI)
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Eksempel: Google Art Project
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Kunst skapes på nye måter

ü Hvordan påvirker ny teknologi hvordan kunsten blir til?
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Til ettertanke...

We tend to overestimate how long we have come, but
underestimate the impact in the long run.

Steven Wolfe Pereira
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TREND 3: HELSE-TEKNOLOGI

ü Relevant for kunst- og kulturnæringene? 

ü Kan medføre samfunnendringer...
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TREND 4: PERSONVERN OG SIKKERHET

ü Mye fokus på hva den nye teknologien medfører av 
utfordringer og farer for individet og samfunnet

ü 9 selskaper som i stor grad kontrollerer utviklingen 
innen AI. 3 av de er Kinesiske. 
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KEY TAKE AWAYS
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CULTURE TRACK

LaPlacaCohen: 
https://culturetrack.com/
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CULTURE TRACK
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CULTURE TRACK
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CULTURE TRACK
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CULTURE TRACK

ü Kulturbegrepet utvides

ü Publikum kan ikke settes i bås

ü Muligheter og utfordringer med digital teknologi

ü Lojalitet
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CULTURE TRACK
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CULTURE TRACK
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Dybdeintervjuer mars-april 2018 med deltakende 
aktører i samarbeidsprosjekt for kunst- og 
kulturaktørene i Agder og Telemark 
 
Prosjektet har overordnet fokus på digitalisering og samarbeid.  
Med utgangspunkt i fem definerte potensielle fokusområder har prosjektledelsen hatt 
dybdeintervjuer med 10 deltakende aktører. Hensikten var å identifisere hvilke av disse 
fokusområdene det vil være hensiktsmessig å fokusere videre på, samt identifisere 
samarbeidsmuligheter på tvers av aktørene.  
 
Potensielle fokusområder:  
 

- Arkiv og samling 
- Publikumsopplevelser  
- Analyse og publikumsinnsikt 
- Salgs- og betalingssystemer  
- Formidling og kommunikasjon 

 

Oppsummering 

Arkiv og samling 
 

● Ulik “betydning” avhengig av produktet/tilbudet til de ulike aktørene. 
● Alle aktørene er bevisste rundte digitalisering av arkiv/samling, men majoriteten er 

ikke i gang, eller ikke ferdige med denne prosessen. 
● Flere hensikter: 1) Indeksering 2) Formidling/storytelling. 
● De fleste har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse rundt åndsverkloven.  

 
Digitalisering av arkiv og samling har til en viss grad ulik betydning for flere av aktørene 
ettersom kjerneproduktet/tilbudet varierer. Likevel presenterer alle aktørene produkter/tilbud 
som potensielt kan digitaliseres.  
 
Samtlig aktører er bevisste rundt digitalisering av samling og arkiv, men hos de fleste har 
ikke dette blitt prioritert frem til nå. Enkelte har digitalisert deler av samlingen sin, men hvor 
langt man har kommet i denne prosessen varierer. Kun 1 aktør oppgir å ha digitalisert hele 
sin samling.  
 
Digitalisering av arkiv og samling kan også fremstå som noe todelt, med fokus på 
“indeksering” på den ene siden, og formidling på den andre. Primus 
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(samlingsforvaltningssystem for museer og andre kulturarvsinstituasjoner) og 
Digitaltmuseum.no (felles database over samlinger i norske og svenske kunst- og 
kulturhistoriske museer) benyttes av en rekke av aktørene. Digitaltmuseum.no fremstår 
dessverre i større grad som en indekserings-plattform fremfor en brukersentrert plattform for 
formidling og eksponering av de digitaliserte verkene pt.  
 
De aller fleste aktørene benytter hjemmesider og egne sosiale kanaler til å formidle 
arkiv/samling digitalt. En rekke benytter også digitaltmuseum.no.  
 
Samtlige aktører mener de er bevisste rundt historieformidling ved digital publisering av 
arkiv/samling, men få mener de oppnår betydelig/ønsket engasjement blant publikum.  
 

Publikumsopplevelser 
 

● Det er bred enighet i at bruk av teknologi har potensial for å kunne forbedre 
publikumsopplevelser ved fysisk besøk. 

● Samtlig aktører mener de i liten/middels grad har lykkes med å anvende teknologi for 
å forbedre publikumsopplevelsene før, under og etter fysisk besøk.  

● Svært få av aktørene har tatt i bruk AR, VR, digitalt assisterte/regisserte opplevelser, 
beacons eller “gamification”-konsepter for å forbedre publikumsopplevelsen.  

● Samtlige oppgir at det er utfordrende å ta i bruk teknologi for å forbedre 
publikumsopplevelser og at mangel på dedikerte ressurser til dette er en utfordring. 
Vanskelig å prioritere utvikling fremfor daglig drift, i tillegg er usikkerhet og økonomisk 
risiko vesentlig når det gjelder implementering av ny teknologi man har liten erfaring 
med. Bestillerkompetanse trekkes også frem som en utfordring.  

 
Hva som kunne være interessant å fordype seg i innen publikumsopplevelser varierer fra 
digitalt assisterte opplevelser ved hjelp av beacon-teknologi & egen app, forsterkede 
opplevelser ved hjelp av AR- og/eller VR-teknologi og helhets-konsepter utviklet i samarbeid 
på tvers av aktørene i prosjektet. 
 

Analyse og publikumsinnsikt  
 

● Ingen av aktørene oppga at de benyttet et CRM-system  
● Den store majoriteten av aktørene mener de har OK/God kjennskap til sitt 

kjernepublikum på sosiale medier.  
● En fellesnevner for aktørene er at egen kundedata sjeldent blir benyttet som 

grunnlag for effektiv og målrettet digital annonsering.  
● Kompetanse rundt dette er begrenset hos mange av aktørene, det samme er 

ressurser. Manglende data viser seg også som en stor utfordring.  
● Kundedata brukes i svært liten grad for å skape bedre opplevelser for publikum - 

dette gjelder alle aktørene.  
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Analyse og publikumsinnsikt fremstår som et området hvor det er stort forbedringspotensial 
hos samtlige aktører. Ingen benytter CRM-verktøy og egen kundedata brukes i liten grad til 
markedsføring eller forbedring av produktet/tilbudet. En felles utfordring ser ut til å være lite 
data - samt kompetanse og ressurser til å utnytte data produktivt.  
 
Flere nevner også at utgangspunktet for å jobbe med dette er vanskelig ettersom man har 
lite erfaring og datagrunnlag, og man er usikker på hva man faktisk ønsker å få svar på ved 
analyse av kundedata.  
 
Implementering av CRM-system har blitt nevnt av flere ifht hva som ville vært interessant å 
jobbe med innenfor dette området. Beacons nevnes også som en teknologi som ville vært 
nyttig når det kommer til å få økt innsikt i eget publikum.  
 
Publikumsinnsikt legger på mange måter forutsetningene for å lykkes på flere av de øvrige 
fokusområdene.  
 

Salgs- og betalingssystem  
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Majoriteten har kun enkeltbilletter, og kun en aktør har en form for lojalitetsprogram.  
 
Flere har lagt til rette for betaling via Vipps, og flere av dem som ikke har implementert 
denne muligheten vurderer/jobber med dette.  
 
Virker ikke å være det mest interessante området å fokusere på med tanke på et 
samarbeidsprosjekt - gjelder flere av aktørene. 
 
En utfordring som går igjen hos flere aktører er at lite/ingen data samles inn ved kjøp av 
billetter.  
 

Formidling og kommunikasjon 
 

● Aktørene oppgir stort sett å benytte teknologi i liten/medium grad når det gjelder 
formidling og kommunikasjon 

● Aktørene oppgir også lave score når det gjelder innovasjon ved hjelp av 
kommunikasjon/formidling 

● Eksterne partnere og/eller publikum involveres i liten grad i formidling/kommunikasjon 
 
Samtlige aktører befinner seg naturlig nok på sosiale medier, primært Facebook og 
Instagram, med varierende antall følgere. Sosiale medier virker også å være (hovedsakelig 
Facebook) ser også ut til å være den viktigste plattformen for publisering av innhold, og for 
enkelte også en viktig trafikkdriver. *Digitaltmuseum benyttes også av enkelte, men 
spørsmålet er i hvor stor grad denne plattformen når ut til, og appellerer til sluttbrukere.  
 
Ettersom søkevolumet på termer og ord tilknyttet disse aktørene er meget lavt er det rimelig 
å anta at trafikk og eksponering som et resultat organisk (og betalt) søk sannsynligvis er 
begrenset.  
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Under “arkiv og samling” oppgir (nesten alle) aktørene at de er bevisste på historiefortelling 
ved publisering av sine arkiv og samlinger på digitale flater, men at man ikke nødvendigvis 
har lykkes i å skape tilstrekkelig/ønsket engasjement og reaksjoner hos publikum.  
 
Det er også interessant å se at få/ingen av aktørene oppgir at tilbakemeldinger fra publikum 
innhentes systematisk for å forbedre produktet/tilbudet. 
 
Ser ut til å være et fokusområde som samtlige aktører finner meget interessant å fokusere 
på i dette prosjektet.  
 

Følgende aktører ble intervjuet: 
 

● Aust-Agder museum og arkiv avd Grimstad Bys Museer 
● Aust-Agder museum og arkiv avd Kuben 
● Canal Street 
● Kilden teater og konserthus 
● Teateret  
● Loop by Laura  
● Søgne Gamle Prestegård  
● Sørlandets Kunstmuseum  
● Vest-Agder museet 

 
Intervjuene ble utført av:  
Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Norce  
Bodil Sandøy Tveitan, USUS  
Simen Lian, USUS 
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Rapport studietur Paris 12.-13. juni 2018  
 
Formålet med studieturen var kartlegge «best practice» innen digitalisering av kunst og 
kultur. På bakgrunn av fokusområdene i Art Access som deltakerne hadde definert som 
viktige, plukket vi ut én aktør med fokus på selve digitaliseringsprosessen av kunstverk og én 
aktør med fokus på det digitale i publikumsopplevelsen.  
 
Deltakere:  
Reidar Fuglestad – direktør SKMU 
Kirsti Mathisen Hjemdahl – Norce  
Synnøve Elisabeth Aabrekk – daglig leder USUS  
Bodil Sandøy Tveitan – digitalsjef USUS  
Simen Lien – digital rådgiver USUS  
 
Google Art Lab – digitalisering av kunst og kultur 
 
Formålet til Google Cultural Institute er å bevare og tilgjengeliggjøre verdens kunst og kultur 
online slik at den er tilgjengelig for hvem som helst, hvor som helst.  
https://about.artsandculture.google.com/ 
https://www.google.com/culturalinstitute/thelab/ 
 
Vi fikk invitasjon til å besøke hovedkvarteret for Google Cultural Institute i Paris og ble vist 
rundt av Laura Sibony, som også informerte om hvordan de jobber og var tilgjengelig for 
spørsmål. Art Lab’en på instituttet er stedet der de eksperimenterer med teknologi knyttet 
til kulturinnholdet som er digitalisert og vi fikk se og prøve eksempler på kunstig intelligens, 
VR og annet. Her ligger det utrolige muligheter i å bruke innholdet på spennende måter for å 
gjøre det interessant for flere. Vi fikk demonstrert den eksepsjonelt gode kvaliteten som 
kunstverkene er digitalisert i.   
 
Atelier des Lumières – heldigitalt kunstgalleri 
 
Dette galleriet åpnet april 2018 i Paris i en nedlagt fabrikkhall. I løpet av 2018 besøkte 1,2 
millioner mennesker det heldigitale kunstgalleriet. USUS fikk kontakt med Augustin de 
Cointet de Fillain (Culturespace/Amiex) som personlig tok imot oss i galleriet og fortalte oss 
mer om bakgrunnen for galleriet og hvordan de jobber. Augustin er ansvarlig for utviklingen 
av AMIEX worldwide; for koordineringen av kunstnerisk ansvarlige og utviklingen av nye 
kunstneriske opplevelser, samt for de tekniske prosessene rundt utstillingene.  
 
Opplevelsen i galleriet beskrives best i form av film:  
https://www.youtube.com/watch?v=IC0DFdEp2M4 
 
Deltakerne ble blåst overende over virkningen utstillingen hadde på oss. Måten utstillingen er 
presentert på representerer virkelig en ny opplevelse som stimulerer alle sanser og appellerer 
til et veldig bredt publikum.  
 



32/20 Sluttrapport fra USUS vedr. prosjektet "Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter"

Som et resultat av møtet med Augustin i Paris, fikk vi hentet han opp til å presentere dette 
caset på Norwegian Digital Travel Conference høsten 2018 foran et publikum på rundt 225 
deltakere fra hele landet.  
  
 
Oppsummerte inntrykk fra studieturen 
 
Oppsummert kan vi si at vi ble smertelig klar over hvor langt man henger etter på 
digitalisering av kunst i Norge. Mye av de kunstverkene som allerede er digitalisert er 
digitalisert i altfor dårlig kvalitet slik at det er vanskelig å gjenbruke innholdet ifht kvaliteten 
som kreves i dag. Det ble også tydelig hva en gigant som Google kan få til når de får tilgang 
til store mengder innhold. Rettighetsproblematikk ble identifisert som en av de viktigste 
tingene å se videre på ifht et evt samarbeid med Google.  
 
Det ble også veldig tydelig for oss hvilke muligheter for nye publikumsopplevelser 
digitalisering av kunst og kultur gir. Begge aktørene viste dette på to ulike måter – Google i 
hovedsak ved at vi får tilgjengeligjort kunst der vi er (online), mens Atelier des Lumiére viste 
hvordan teknologi kan brukes for å forsterke kunstopplevelsene fysisk i et galleri/museum. 
Det enorme suksessen publikumsmessig hos Lumiére viser også tydelig at dette er noe 
publikum vil ha.  
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Google Arts & Culture 
 
Tilgjengelig siden 2011 
 
Opprinnelig 17 internasjonale museer: 
Alte Nationalgalerie (Berlin), Freer Gallery of Art - Smithsonian (Washington DC), Frick Collection (NYC), Gemaldegalerie 
(Berlin), Museum Kampa (Praha), Metropolitan Museum of Art (NYC), Museum of Modern Art (NYC), Museo Reina Sofia 
(Madrid), Thyssen-Bornemisza Museum (Madrid), National Gallery (London), Palace of Versailles (Versailles), Rijksmuseum 
Amsterdam (Amsterdam), State Hermitage Museum (St. Petersburg), State Tretyakov Gallery (Moskva), Tate Britain (London), 
Uffizi (Firenze), Capitoline Museums (Rome), Van Gogh Museum (Amsterdam) 
 
2012: Stor utvidelse - 151 museer fra 40 land 
 
Tilgjengelig på 26 språk (Ikke norsk): 
Afrikaans, Baskisk, Engelsk, Kinesisk (forenklet), Fransk, Hindi, Indonesisk, Italiensk, Japansk, Kambodsjansk, Katalansk, 
Koreansk, Latvisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumensk, Russisk, Spansk, Thai, Kinesisk (tradisjonell), Tsjekkisk, Tyrkisk, 
Tysk, Ukrainsk, Ungarsk  

 
 
Funksjonalitet: 1. generasjon  
 
Virtuell omvisning - “Virtual Gallery Tour” 
Funksjonalitet ala. Google Street View. 
 
“Artwork View” 
Zoombare kunstverk i høyoppløselig bildeformat 
Tilgang til informasjon rundt kunstverket - også muligheter for storytelling rundt hvert enkelt 
verk. 
 
Personlig digital kunstsamling - “Artwork Collection” 
Brukere kan selv sette sammen egne kolleksjoner med digitale verk som finnes på 
plattformen - man kan også enkelt dele innholdet via ulike sosiale medier. 
 
Funksjonalitet: 2 generasjon 
 
“Explore and Discover” 
Utvidet funksjonalitet på søk på plattformen. Filtrering på bla. interesser og geografi. 
 
 “Lyd- og Videoinnhold” 
Støtte for innhold i lyd- og videoformat.  
 
“Education” 
Inneholder innhold og ressurser for både lærere og elever - *Ser ikke ut til å ha denne 
funksjonaliteten i Norge - sannsynligvis kun i USA 
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“Selfie-funksjonen” 
Dette er uten tvil den funksjonen som har appellert i stor grad til et mainstream 
publikum. Ser man på søk etter Google Arts & Culture vil majoriteten av nyheter og innhold 
rundt dette ha fokus på denne funksjonen. 
 
Det illustrerer også i form av en svært laber interesse for Google kunstprosjekt før 
funksjonen ble lansert, og etter at “hypen” hadde lagt seg.  
 
 

 
 
Grafen viser relativ popularitet på søk knyttet til emnet “Google Arts and Culture” i perioden 
01.02.11 (oppstart) frem til 28.09.18. Toppen er i perioden januar 2018 - samme periode 
som selfie-funksjonen ble lansert og gikk viralt ved hjelp av blant annet en rekke 
influencers/kjendiser samt vanlige brukere som spredde resultatet fra selfie-funksjonen via 
sosiale kanaler.  
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Video 1 INTRO
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Immersive Art   1
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The AMIEX® (Art & Music Immersive Experience®) concept is a balance between 4 elements :

Art masterpieces
Exhibitions immerse the visitor in the pictorial world of 

the greatest artists

Music
Music is a key element in the AMIEX® exhibition and 

contribute deeply to the emotional effect of the experience
.

A grandiose site
A site with huge dimensions contributes to the feeling 
of monumentality that immerses the visitors and gives 

them a better collective experience

Dynamism
The format of the immersive exhibition corresponds to 
the latest digital practices and facilitate awareness of 

art. 

Immersive Art 2

AMIEX®: a fresh approach to art
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CONTINUE A STORY
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DIG DOWN THE SOUL
WITH OTHER MEANS
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APPROACH FRESHLY
TO ART
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SHARE A CERTAIN
OUTLOOK ON ARTISTS
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LISTEN TO THE HEARTBEAT
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BE ACCURATE
IN THE SERVICE OF EMOTION
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USE TECHNOLOGY
JUST AS A TOOL
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FIND A NEW WAY
TO REACH CULTURAL OFFER
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PROMOTE NEW CREATION
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Immersive Art   4
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INSTALLATION PRINCIPLE
example



32/20 Sluttrapport fra USUS vedr. prosjektet "Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter"

VIDEO PROJECTION PLAN
example
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CONNEXION SYNOPTIC
example
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MEDIA ENCODING
example
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Immersive Art   4
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Video 2 CDL
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THE CARRIÈRES 
DE LUMIÈRES 
Les Baux-de-Provence

Immersive Art 5

THE AMIEX® SITES

554 000 visitors

100 video projectors

30 speakers

7,000m² of total screening 
surface (walls + floor)

3,500m² of exhibition surface 
area
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Immersive Art 7

VISITORS BY PROVENANCE

65% local (less than one 
hour’s drive away)
24% rest of France

11% abroad
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THE CARRIÈRES 
DE LUMIÈRES 
Les Baux-de-Provence

THE AMIEX® SITES

Immersive Art   6

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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THE CARRIÈRES 
DE LUMIÈRES 
Les Baux-de-Provence

THE AMIEX® SITES

Award for Outstanding Achievements
for an immersive event THEA AWARDS

in 2018

Immersive Art 7
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Video 3 ADL
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Immersive Art 8

1,000 000 visitors
expected per year

140 video projectors

50 speakers

3,300m² of total 
screening surface (walls + 
floor)

1,300m² of exhibition 
surface area

THE ATELIER
DES LUMIÈRES 
Paris  
Opened in April, 2018

THE AMIEX® SITES
Already 590,000 visitors

In less than 5 months
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Immersive Art 9

500 000 visitors
expected per year

90 video projectors

40 speakers

3,400m² of total screening 
surface (walls + floor)

1,600m² of exhibition surface 
area

THE BUNKER
DE LUMIERES
Jeju, South Korea
opening end of 2018

THE AMIEX® SITES
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Immersive Art 10

350 000 visitors
expected per year

55 video projectors

30 speakers

14 500m² of total 
screening surface (walls + 
floor)

3000m² of exhibition 
surface area

THE BASSINS
DE LUMIERES
Bordeaux, France
opening beginning of 2020

THE AMIEX® SITES
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Immersive Art   11
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Immersive Art 11

AMIEX® development

In France and abroad
On its own or through partnership (franchise system)

REQUIREMENTS
• Singular site
• Surface bigger than 2,000m²
• Minimum height of 6m
• A long-term availability

THE CULTURESPACES OFFER
• Advice on site selection, design & technical

assistance
• 1 exhibition per year to be selected in an evolving

catalogue
• AMIEX® network member

Immersive Art   12
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Immersive Art 13

AMIEX® development 
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• Innovation : a new way of experimenting that matches new consumption patterns, using cutting-
edge digital technology.

• Cultural democratization: exhibitions that appeal to all audiences, from those who are passionate 
about art to other people who do not usually visit traditional museums.

• Dynamism : a new exhibition every year.

• Attractiveness : AMIEX® site attracts an important number of both local visitors and tourists.

Immersive Art 13

SIGNIFICANT BENEFITS

AMIEX® development

Immersive Art   14
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Immersive Art   15
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Ø A 35-minutes long version based on the main exhibition theme

Ø A 4-7-minutes short version created by contemporary artists

Ø A new set of exhibitions (long + short) produced every year

Immersive Art 16

DIGITAL EXHIBITIONS

THE CATALOGUE
OF DIGITAL 
EXHIBITIONS
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Immersive Art 17

CHAGALL
MIDSUMMER NIGHT’S DREAMS

THE CATALOGUE
OF DIGITAL 
EXHIBITIONS

Creation 2019



32/20 Sluttrapport fra USUS vedr. prosjektet "Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter"

VINCENT VAN GOGH

Immersive Art 18

THE CATALOGUE
OF DIGITAL 
EXHIBITIONS

Creation 2019
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Immersive Art 19

GUSTAV KLIMT

THE CATALOGUE
OF DIGITAL 
EXHIBITIONS

Creation 2018
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Immersive Art 20

PICASSO
AND THE SPANISH MASTERS

THE CATALOGUE
OF DIGITAL 
EXHIBITIONS

Creation 2018
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Immersive Art 21

THE FANTASTIC AND WONDERFUL WORLD OF
BOSCH, BRUEGHEL AND ARCIMBOLDO

THE CATALOGUE
OF DIGITAL 
EXHIBITIONS

Creation 2017
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Immersive Art 22

MICHEL-ANGE,
LEONARD DE VINCI,

AND RAPHAEL
THE GIANTS OF THE RENAISSANCE

THE CATALOGUE
OF DIGITAL 
EXHIBITIONS

Creation 2015
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Immersive Art 23

FROM MONET TO CHAGALL:
JOURNEYS AROUND THE MEDITERRANEAN

THE CATALOGUE
OF DIGITAL 
EXHIBITIONS

Creation 2013
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If you behave…
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Immersive Art 24

CULTURESPACES

13 sites managed

3M visitors

300 collaborators

€40M turnover

97% satisfaction rate amongst 
visitors (Tripadvisor)

Owned by the ENGIE 
Group at 86%

Having been awarded ISO 
9001 certification, since 

2012

CULTURESPACES

CULTURESPACES, THE INVENTOR OF THE AMIEX® 
CONCEPT

Immersive Art   25
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Immersive Art 26

Creation of 
high-quality
exhibitions

CULTURESPACES

CULTURESPACES ACTIVITIES

Global 
management of 

monuments, 
museums and 

art centres

Establishment of 
new cultural 

venues
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CULTURESPACES

THE CULTURESPACES FOUNDATION
Ø Promoting access to art and cultural heritage for disadvantaged children

5000 children benefit from the scheme each year

200 social partners and educational bodies

75% of the children visit a cultural site for the first time

Immersive Art 27
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EPHRUSSI DE ROTHSCHILD VILLA 
& GARDENS
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

- Owned by the’Académie des Beaux-arts  of 
the Institut de France

- Entrusted to Culturespaces in 1992
- 170,000 visitors per year

JACQUEMART-ANDRÉ
MUSEUM
PARIS

- Owned by the Institut deFrance
- Entrusted to Culturespaces in 1996
- 320,000 visitors per year

MAILLOL  
MUSEUMP
ARIS

- Dina Vierny Foundation
- Entrusted to Culturespaces in 2016
- 250,000 visitors per year

HÔTEL DE CAUMONT  
CENTRE D’ART
AIX-EN-PROVENCE

- Private property
- Opened in 2015
- 300,000 visitors per year

CULTURESPACES

THE CULTURESPACES NETWORK

Immersive Art 28



32/20 Sluttrapport fra USUS vedr. prosjektet "Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter"

ROMAN THEATRE & 
ART AND HISTORY 
MUSEUM
ORANGE

- Owned by the City of Orange
- Entrusted to Culturespaces in 2002
- 170,000 visitors per year

MAISON CARRÉE
NÎMES

- Owned by the City of Nîmes
- Entrusted to Culturespaces in 2006
- 130,000 visitors per year

TOUR MAGNE
NÎMES

- Owned by the City of Nîmes
- Entrusted to Culturespaces in 2006
- 120 ,00 visitors per year

NÎMES AMPHITHEATRE
NÎMES

- Owned by the City of Nîmes
- Entrusted to Culturespaces in 2006
- 350,000 visitors per year

CULTURESPACES

THE CULTURESPACES NETWORK

Immersive Art 29
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CITÉ DE L’AUTOMOBILE
MULHOUSE

- Owned by the Association
pour la gestion du MuséeNational  
de l’Automobile de Mulhouse

- Entrusted to Culturespaces in 1999
- 190,000 visitors per year

CASTLE OF LES
BAUX-DE-PROVENCE

- Owned by the Town of 
Les Baux-de-Provence

- Entrusted to Culturespaces in 1993
- 270,000 visitors per year

CULTURESPACES

THE CULTURESPACES NETWORK

Immersive Art 30
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ATELIER
DES LUMIÈRES
PARIS

- Private Property
- Opened in 2018
- 1,000,000 visitors expected

CARRIÈRES 
DE LUMIÈRES
LES BAUX-DE-PROVENCE

- Owned by the Town of 
Les Baux-de-Provence

- Entrusted to Culturespaces in 2010
- 554,000 visitors per year

CULTURESPACES

THE CULTURESPACES NETWORK

Immersive Art 31

BASSINS
DE LUMIÈRES
BORDEAUX

- Owned by the City of 
Bordeaux

- Entrusted to Culturespaces in 2018
- 350,000 visitors expected per year
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Thank you for your attention.
Augustin de Cointet de Fillain
AMIEX managing director
augustin.decointet@culturespaces.com
culturespaces.com
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ArtAccess
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Bakgrunn for prosjektet

● INSITE ● ArtAccess

Sanntidsbasert lokasjonsdata 

og interaksjon 
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INSITE CASE – «Den digitale reiseassistenten»

Samarbeidsprosjekt mellom 
USUS, NSB og en rekke lokale 
USUS-partnere

- Relevant innhold i en spesifikk 
kontekst

- Informativt og inspirerende 
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Mål med prosjektet

● Skape interaksjon som som bidrar 
til å gjøre lokal kunst og kultur mer 
engasjerende og ikke minst 
tilgjengelig

● Styrke samarbeidet på tvers av 
kunst- og kulturaktørene i Agder 
ytterligere 
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Nåsituasjon

Kino

MuseumHBO

Netflix

Data: Google Trends 

(01.01.17-31.12.17)
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Nåsituasjon

Data: Google Trends 

(01.01.17-31.12.17)
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Mulighetene for å skape betydelig bedre og flere

brukerreiser er allerede tilgjengelig i form av 

eksisterende teknologi og plattformer
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«State of the art»
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Innledende fase 
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Konklusjon etter innledende fase

● Aktørene opplever i stor grad mange 
av de samme utfordringene 

● Uforløst potensial på samtlige 
fokusområder

● Gjennomgående høye ambisjoner og 
stor vilje til samarbeid  
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Konkretisering og konsepttesting

● I første omgang vurderes tre konsepter til pilot-
testing

- Digitalt kulturkort med og for ungt publikum

- Mobilt engasjement og interaksjon under besøk

- Digitalisering av sørlandskunst og kultur
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#1 Digitalt kulturkort av og for ungt publikum  
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Legg til

Kjøp billett

Vitensenteret i 
Kristiansand
Morsomme opplevelser 
for store og små! -Tara
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#2 Mobilt engasjement og interaksjon 
under besøk

Oppdag 
museet 

Last ned
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Dette er en 
av de første 
vasene 
Salto laget 
fra 1992

Mønsteret 
er inspirert 
av egyptisk 
kunststil
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Du mangler nå kun 1 vase 
for å få en gratis kaffe i 
museumskafeterian!

På Aust 
Agder 
museum kan 
du se en 
lignende 
vase
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#3 Digitalisering av sørlandskunst og kultur
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Digitalisering av norsk kunst og kultur
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urgency of the long-termurgency of the long-term

USUS Art Access
Konsepttest 
22. november 2018
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Januar 2018: 
USUS Vinterkonferanse – presentasjon av «state of the art»

3,0
3,3

3,0
3,4

4,0

Gjennomgang av 
eksempler av «state of

the art» innenfor 5 
satsningsområder

Avstemming avdekket 
høy viktighet for alle 

satsningsområder – men 
lav beredskap

Beredskap fra hvert satsningsområde
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Mai/juni 2018:
Kartleggingsfase med kvalitative intervju med samarbeidsaktørene

Samarbeid med en rekke kunst-
og kulturaktører på Sørlandet for 

felles langsiktig 
digitaliseringsarbeid

Formål: Øke tilgjengeligheten til-
og øke oppmerksomheten rundt 
alle de fantastiske kulturskattene 

vi har i vår region
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Juli/august 2018:
Utarbeidelse av en «long list» av konseptelementer

19 konsept-
elementer i tre 

hovedkategorier

Innspill fra intervjuer «State of the art» 
(USUS Vinterkonferanse) Ekstern analyse og research

Mini-visualiseringer
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September/oktober 2018: 
Vurdering av konseptelementer og utarbeidelse av 3 konsepter

«Long list» med 19 konseptelementer

Innspill fra intervjuer

Innspill til interesser for 
konseptelementene

Vurdering av verdi for hvert 
konseptelement

I lys av resultat av 
kartleggingsfase

4,8

2,8

Fra konseptelementer til 3 
konsept

Gjennomførbarhet og 
mulige leverandører

Digitalt kulturkort med og for et 
ungt publikum

Digitalt berikende kunst og 
kulturopplevelser
Digitalisering og 

tilgjengeliggjøring av 
sørlandskunst og -kultur
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I dag: Konsepttest av 3 konsepter

Etter presentasjon av hvert konsept: Avstemming av underliggende konseptelementer
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Videre prosess

Oppsummering av innspill fra 
konsepttest

Vurdering av gjennomførbarhet 
basert på mulige leverandører

Utarbeidelse av rapport for 
prosjektet med forslag til MVP

USUS Vinterkonferanse 2019: Gjennomgang av foreslått MVP for USUS Art Access



32/20 Sluttrapport fra USUS vedr. prosjektet "Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter"

Art Access

Digitalisering av kultursektoren
USUS Vinterkonferanse 2019

24. januar 2019
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Agenda

1. Introduksjon

Introduksjon v/ Reidar

USUS Art Access: Aktiviteter for 2018

2. Konseptene

3. Valg av MVP (inkl. gruppearbeid)

4. Neste steg



32/20 Sluttrapport fra USUS vedr. prosjektet "Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter"

Introduksjon v/ Reidar



32/20 Sluttrapport fra USUS vedr. prosjektet "Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter"

Agenda

1. Introduksjon

Introduksjon v/ Reidar

USUS Art Access: Aktiviteter for 2018

2. Konseptene

3. Valg av MVP (inkl. gruppearbeid)

4. Neste steg
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Januar 2018: 
USUS Vinterkonferanse – presentasjon av «state of the art»

Gjennomgang av 

eksempler av «state of

the art» innenfor 5 

satsningsområder

Avstemming avdekket 

høy viktighet for alle 

satsningsområder – men 

lav beredskap

Beredskap fra hvert satsningsområde
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Mai/juni 2018:
Kartleggingsfase med kvalitative intervju med samarbeidsaktørene

Samarbeid med en rekke kunst-

og kulturaktører på Sørlandet for 

felles langsiktig 

digitaliseringsarbeid

Formål: Øke tilgjengeligheten til-

og øke oppmerksomheten rundt 

alle de fantastiske kulturskattene 

vi har i vår region
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Juli/august 2018:
Utarbeidelse av en «long list» av konseptelementer

Innspill fra intervjuer «State of the art» 
(USUS Vinterkonferanse)

Ekstern analyse og research

19 konsept-

elementer i tre 

hovedkategorier

Mini-visualiseringer
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September/oktober 2018: 
Vurdering av konseptelementer og utarbeidelse av 3 konsepter

«Long list» med 19 konseptelementer

Innspill fra intervjuer

Innspill til interesser for 

konseptelementene

Fra konseptelementer til 3 

konsepter

Sammensetning av konsept-

elementer til konsepter

Digitalt kulturkort med og for et 

ungt publikum

Digitalt berikende kunst og 

kulturopplevelser

Digitalisering og 

tilgjengeliggjøring av 

sørlandskunst og -kultur

Vurdering av verdi for hvert 

konseptelement

Verdi vurdert i lys av 

resultater fra kartleggingsfase
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November 2018: Konsepttest av 3 konsepter

Avstemming av konsepter og underliggende konseptelementer
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I dag: Innstilling til MVP for prosjektet

Oppsummering av innspill 

fra avstemming

Vurdering av 

gjennomførbarhet basert 

på mulige leverandører

Innstilling til MVP for 

prosjektet

Gjennomgang av 

konseptene
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Agenda

1. Introduksjon

2. Konseptene

Gjennomgang av konseptene 

Avstemmingsresultater fra konsepttest

Realiseringsalternativ

3. Valg av MVP (inkl. gruppearbeid)

4. Neste steg
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Digitalt kulturkort
med og for et ungt publikum
Konsept 1
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Tara: Elev på videregående skole som er deltakende i utvikling av digitalt 
kulturkort-app

▪ Inkludering av 

elever (bruker-

gruppen) som 

administratorer

▪ Disse kan legge til 

kulturinnhold i det 

digitale kulturkortet 

(appen)

▪ Elever: Kan 

anbefale og rate 

kulturinnhold i 

appen

▪ Administratorer: 

Kan legge til 

kulturinnhold -og 

aktører i appen 

▪ Tara: Legger til 

Vitensenteret

▪ Administratorer 

kan også melde 

seg som 

«kulturguide»

▪ Disse kan bli med 

andre ungdommer 

når de oppdager 

kultur

▪ Distribusjon av 

appen gjennom 

skoleverket som 

informerer om 

kulturkortet via 

egne kanaler og 

oppfordrer kultur-

guidene til å spre 

informasjon om 

appen i SoMe
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Christian: Elev i 10. klasse på ungdomsskolen som er filminteressert og 
bruker av digitalt kulturkort-app

▪ Christian blir 

oppmerksom på 

kulturkortet på 

Instagram og 

laster ned appen

▪ Her kan han søke 

på arrangementer, 

legge til favoritter 

og opprette 

varslinger 

▪ Christian søker 

opp hvilke kultur-

arrangement de 

mest aktive kultur-

guidene anbefaler

▪ Christian sorterer 

på popularitet, og 

leser anbefaling 

fra en medelev

▪ Ingen kompiser 

kan være med

▪ I appen har flere 

kulturguider satt 

seg opp som 

verter/omvisere

▪ Christian kontakter 

Tara og blir med 

en gruppe med 6 

andre elever

▪ Christian og Tara 

ser alle ungdoms-

rabatter og kan 

spare opp  

lojalitetspoeng 

▪ De kjøper billett i 

appen og legger til 

arrangementet i 

mobilkalenderen
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Digitalt berikede kunst og              
-kulturopplevelser 
Konsept 2
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Elias: Ansvarlig for gjesteopplevelse på Bomuldsfabrikken

▪ Elias kan enkelt 

administrere 

digitalt innhold, 

dvs. legge ut 

bilder, informasjon 

om arrangement, 

gi rabatter til 

medlemmer

▪ Ved dataanalyse 

av besøkstall har 

Elias lært at den 

mest effektive 

måten å få de 

besøkende til å 

laste ned deres 

app er å gi 

informasjon ved 

skranken

▪ Bomuldsfabrikken 

gir kunden info om 

liknende kultur hos 

samarbeidende 

kulturaktører

▪ Appen gir de 

besøkende 

reiserute og 

navigering dit

▪ SKMU og 

Bomuldsfabriken 

er to av flere som 

er tilstede på 

samme plattform

▪ Appen kan da 

også benyttes hos 

andre aktører 

(endrer grense-

snitt og innhold)
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Thomas og Mette: Far og datter, hvorav far er kunstinteressert og 
ønsker å ta med datteren på skulpturutstilling

▪ På utstillingen gir 

appen valg mellom 

ulike guidede turer 

(barn, keramikk-

tema mv.)

▪ Mobil-app og 

headsett brukes 

som guide, og de 

kan velge mellom 

ulike språk

▪ Økt informasjon 

om gjenstander 

gjennom AR 

(augmentet reality, 

mobilens kamera)

▪ Tekstlig 

informasjon og 

video som beriker 

kunstverket 

▪ Påminnelse 

gjennom push-

varsel på mobilen 

(arrangement) 

▪ Innendørs 

navigering for å 

finne frem på 

museet 

▪ Utforsking av 

museet gjennom 

«spillifisering» 

▪ Utplasserte 

beacons som gir 

poeng hver gang 

de finner en 

spesifikk vase

▪ Lojalitet (5 vaser 

gir gratis kaffe)
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Thomas og Mette: Far og datter, hvorav far er kunstinteressert og 
ønsker å ta med datteren på skulpturutstilling

▪ Reiseruten fra 

museet er 

automatisk fanget 

opp vha. beacons

▪ Denne kan enkelt 

deles i SoMe

▪ Push-melding kan 

inspirere til deling 

og rating

▪ Push-melding ved 

avreise

▪ Eksempel på 

budskap: 

Medlemstilbud, 

rabatter ved neste 

besøk
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Digitalisering og tilgjengeliggjøring 
av sørlandskunst og -kultur
Konsept 3
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Ingrid: Jobber med digitalisering av Sørlandskunst 

▪ Museet Ingrid jobber for har inngått en bilateral avtale med 

Google Arts & Culture

▪ Museet fikk dermed tilsendt avansert utstyr fra Google som de 

benyttet til å ta høyoppløselige bilder og video av flere malerier 

▪ Google Arts & Culture er verdensledende på å ta i bruk ny og 

avansert teknologi, og har hele verden som innovatører gjennom 

åpne kildekoder (Google Experiments). Museet har dermed 

tilgang til et bredt spekter av spennende funksjoner. 

▪ Ingrid publiserer bilder og video på Arts & Culture og egne flater 

- Avtalen med Google har ingen kostnad, men det digitale innholdet må 

kunne distribueres i Google Arts & Culture

- Ingrid kan også dele innholdet i museets egne kanaler

▪ Avtalen med Google kan avsluttes når som helst dersom museet 

ikke lenger ønsker eksponeringen til Arts & Culture

▪ Ingrid har også ansvar for at de immaterielle rettighetene blir 

ivaretatt (kun opphavsfri –eller klarert kunst blir digitalisert)
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Gunnar: Konsulent som ønsker å lære seg mer om kunst 

▪ Gunnar oppretter 

profil på Google 

Arts & Culture

▪ Setter sammen 

eget galleri basert 

på hva han liker

▪ Søker, sorterer og 

ser mer info om 

kunstnere, verker, 

personer og steder

▪ Besøk med VR-

briller navigert 

med stemme-

styring

▪ Mulighet for å 

besøke 

digitaliserte 

museer virtuelt

▪ Gunnar bruker Art 

Camera til å 

zoome inn på et 

spesifikt bilde og 

ser detaljene i 

penselstrøkene1

▪ Informasjon om 

maleriet integrert

▪ Kan også gjøres 

med AR

▪ Gunnar bruker Art 

Palette til å finne 

fargekoder i et 

spesifikt maleri

▪ Google 

Experiments: Kan 

se liknende verker, 

og kan bruke 

mange spennende 

nye løsninger 

1) 1.000 ganger mer detaljert enn et gjennomsnittlig digitalt kamera 
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Agenda

1. Introduksjon

2. Konseptene

Gjennomgang av konseptene 

Avstemmingsresultater fra konsepttest

Realiseringsalternativ

3. Valg av MVP (inkl. gruppearbeid)

4. Neste steg
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Oppsummering – Samlet vurdering

Enter Question TextSamlet 
vurdering Hvis du måtte velge ett av konseptene 1-3, hvilket ville du da valgt?

Konsept 1: Digitalt kulturkort 
med og for et ungt publikum

Konsept 2: Digitalt berikede kunst 
og -kulturopplevelser 

Konsept 3: Digitalisering og tilgjengeliggjøring 
av sørlandskunst og -kultur

31% 32% 36%

Konseptene ble samlet sett vurdert likt

Vurdering av de enkelte konseptelementenes attraktivitet, i kombinasjon med 

gjennomførbarhet basert på realiseringsalternativene, kan gi føringer for valg av konsept
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Alderssammensetning

▪ De yngste prioriterte konsept 2 (18-39 år) 

▪ De eldste prioriterte konsept 1 

▪ Konsept 3 foretrukket av 40-59 år

Demografisk nedbrytning av resultater fra beste konsept (1/2)

Eierskap

▪ Ingen i privat sektor foretrakk konsept 2

▪ Færrest andel som prioriterte konsept 1 blant offentlig sektor

50%

25%

75%

18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år

43

60 år+

8 17 4

0%

0%

100%

42%

29%

75%

25%

0%

25% 29% 25%

Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3

56%

43%

Offentlig

38%

67%

0%

3

44%

Privat

33%

0%

Student/

ikke i arbeid

921

19%

Konsept 2Konsept 1 Konsept 3

Beste 
konsept
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Bransje

▪ Konsept 3 foretrukket av aktører innenfor kunst, kultur og reiseliv

▪ Konsept 2 prioritert av elev/student, reiseliv og annet

▪ Konsept 1 foretrukket av forskning og annet

Demografisk nedbrytning av resultater fra beste konsept (2/2)

Type virksomhet

▪ Konsept 1 foretrukket av kuraterende virksomhet og annet

▪ Konsept 2 foretrukket av skapende virksomhet

▪ Formidlende virksomhet den største gruppen, hvorav de 3 

konseptene scoret relativt likt

2

31%

38%

Kultur

14%

3

ReiselivElev i skolen/

student

72%

50%

51

Kunst

50%

Opplevelse

1

67%

13 7

0%

Annet

14%

20%

40%

Forskning

31%
40%

Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3

31%

29%

31% 29%

Kuraterende

38%

Formidlende

56%

0%

16

40%

44%
60%

0%

Skapende

5 5

Annet/

ikke relevant

7

42%

Konsept 2Konsept 1 Konsept 3

Beste 
konsept
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Konsept 1: Digitalt kulturkort med og for et ungt publikum

Enter Question TextSamlet 
vurdering

Oversikt over attraktivitet for konsept 1: 

Digitalt kulturkort med og for et ungt publikum

Konseptelementer som vil medføre en styrking av eksisterende funksjonalitet                                

i Bizzy-appen var de som kom høyest ut i attraktivitet. 

Konseptelementer Attraktivitet Spredning

Gi varsel om endringer 1,2 0,4

Mulighet for online betaling 1,2 0,7

Spredning via sosiale medier 1,3 0,6

Inkludere vgs-elever eller studenter til utvikling av et digitalt kulturkort 1,4 0,7

Deling av innhold 1,6 1,1

Samle opp eksisterende rabatter 2,4 1,5

Ambisjonsnivå for å øke konsum av tradisjonell "finkultur" 2,6 1,3

Poeng og lojalitetsprogram for økt kulturkonsum 2,6 1,6

Inkludere ungdomsskoleelever til utvikling av et digitalt kulturkort 2,7 1,3

Fremheve og sortere på f.eks. topp 3 kulturarrangementer 3,4 1,6

To
p

p
 5

Lave
ste 5

1,0

2,0

3,0

4,0

A
tt

ra
kt

iv
it

et

liten <- Spredning i besvarelser stor -> 

Prioritert Engasjerende  

Lavpri eller 
segmentinnrettet 

Gjennomsnittlig
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Konseptelementer Attraktivitet Spredning

Selv å legge ut informasjon om arrangement 1,1 0,3

Flere kulturaktører på plattformen 1,2 0,7

Selv å kunne legge ut bilder og video fra utstillinger 1,2 0,8

Tilgjengelighet på flere språk 1,3 0,6

AR for å berike fysiske kulturattraksjoner 1,3 0,6

Spillifisering for å øke engasjement 2,1 1,4

Digitale kart med objekters lokasjon 2,4 1,5

Lokasjonsbasert lyd og bilder 2,5 1,4

Deling av besøksrute i sosiale medier 3,0 1,7

Innendørsnavigering 3,2 1,5

To
p

p
 5

Lave
ste 5

1,0

2,0

3,0

4,0

A
tt

ra
kt

iv
it

et

liten <- Spredning i besvarelser stor -> 

Prioritert Engasjerende  

Lavpri eller 
segmentinnrettet 

Gjennomsnittlig

Konsept 2: Digitalt berikede kunst og -kulturopplevelser

Enter Question TextSamlet 
vurdering

Oversikt over attraktivitet for konsept 2:

Digitalt berikede kunst og -kulturopplevelser

Konseptelementer som i større grad gjør kulturaktører i stand til å administrere digitalt innhold 

er vurdert som mest attraktive. Digital involvering av brukere er relativt sett vurdert lavere.
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Konseptelementer Attraktivitet Spredning

Utvidet informasjon via AR 1,5 0,8

Organisere og publisere digitalisert kunst 1,5 0,9

Digitalisere kunst i form av bilder og video 1,6 1,0

Utforske kunst og kultur i ulike kategorier 1,9 1,4

Virtuelt besøk til kulturattraksjoner 2,0 1,3

Zoome inn på kunstverk 2,3 1,5

Opprette profil via Google Arts and Culture 2,7 1,4

Sette sammen favoritter og galleri 2,8 1,5

Stemmestyring for å navigere i virtuelt besøk 3,0 1,6

Få tilgang til fargekombinasjoner basert på kunstverk (Art Palette) 4,1 1,4

To
p

p
 5

Lave
ste 5

1,0

2,0

3,0

4,0

A
tt

ra
kt

iv
it

et

liten <- Spredning i besvarelser stor -> 

Prioritert Engasjerende  

Lavpri eller 
segmentinnrettet 

Gjennomsnittlig

Konsept 3: Digitalisering og tilgjengeliggjøring av sørlandskunst og -kultur

Enter Question TextSamlet 
vurdering

Oversikt over attraktivitet for konsept 3:

Digitalisering og tilgjengeliggjøring av sørlandskunst og -kultur

Digitalisering av kunst og en berikelse av en digital kulturopplevelse vha. AR blir vurdert som 

svært attraktivt. Annen tilleggsfunksjonalitet i Google Arts and Culture ble vurdert lavere



32/20 Sluttrapport fra USUS vedr. prosjektet "Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter"

Agenda

1. Introduksjon

2. Konseptene

Gjennomgang av konseptene 

Avstemmingsresultater fra konsepttest

Realiseringsalternativ

3. Valg av MVP (inkl. gruppearbeid)

4. Neste steg
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Digitalt kulturkort
med og for et ungt publikum
Konsept 1
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Evaluering: Bizzy
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www.bizzy.no
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Om løsningen

▪ Innlogging:

- Løsningen krever ingen innlogging (men 

innlogging er en mulighet for brukeren) 

▪ 3.000 brukere i november 2018

- Men: Sier ikke noe om aktive brukere

▪ Ingen god løsning for deling av innhold 

▪ Det økonomiske incentivet er godt

- En gjennomsnittlig rabatt ligger på 50% 

- Gjennomsnittlig Bizzy-pris er kr 100

Funksjoner i Bizzy

Kulturaktiviteter 

▪ Har svært få kulturaktiviteter/lite innhold

- 14 arrangementer fordelt på hele fylket per 

15.01

- I snitt 1 arrangement per kommune 

▪ Hovedsakelig populærkultur

Navigasjon

▪ Enkel navigering gjennom egen meny

▪ Men: Lite egnet ettersom det er såpass få 

kulturaktiviteter i dag

▪ Oppleves til tider som treg og har enkelte 

tekniske feil som er noe ødeleggende 

brukeropplevelsen

Betaling

▪ Mulighet for «kjøp billett» i Bizzy

▪ Men: Betalingen skjer gjennom 

eksternt grensesnitt

- Dårlig kundeopplevelse

- Problematisk ift. å gi rabatter og samle 

data om kundene i kulturaktørenes egne 

betalingssystemer 

- Potensiale på sikt: Vipps in-app betaling
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Erfaringer fra Bizzy

Distribusjon av løsning

▪ Promotering er ressurskrevende og mye stand-aktivitet

har blitt brukt for å promotere appen

- Aktivitet i appen “peaker” når det er stand-aktivitet

- Fysiske aktiviteter for å promotere en digital løsning 

- Det har i flere tilfeller vist seg veldig vanskelig å trekke ungdom til

ulike arrangementer

Arrangementer

▪ Løsningen har hatt svært få arrangementer 

- Dette kan ha virket begrensende på antall nedlastninger og brukere

- Dette kan videre ha gitt økte distribusjonsutfordringer (relativt til om det 

feks. var flere arrangementer tilgengelig i løsningen)

▪ Art Access: Har flere aktører som samarbeider

- Potensiale for å samle flere arrangementer enn hva Bizzy har klart gjennom 

sin løsning 

Erfaringer fra løsningen

Parallell satsning gjennom Kristiansand kommune

▪ Kristiansand Kommune samarbeider med KomInn om å utvikle en 

arrangementskalender for unge 

▪ Utvikling er ikke i gang, men anbud sendes ut til utviklere ila. 

januar 

- Fra mars vil en trainee-ressurs dedikeres til videreutvikling og drifting av 

appen 

Test av løsning – potensiale for Art Access å lære av 

denne satsningen før en evt. egen satsning
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Spørsmål, innspill og kommentarer? 
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Digitalt berikede kunst og              
-kulturopplevelser 
Konsept 2
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Content management

▪ Eget content management 

system som gjør det enkelt å 

oppdatere og endre innhold

Funksjoner i Cuseum (1/3)

Data analytics

▪ Automatisk genererte analyser 

tilgjengelig i Cuseum dashboard

▪ Innsikt om hvor lenge de besøkende er 

på hvert galleri, hva som er det mest 

populære maleriet

▪ GDPR compliant, og det er sluttkunden 

som eier dataene (museet kan riktignok 

analysere kundedataene)

Kart og navigering

▪ Interaktivt kart med informasjon 

om nærmeste utstilling, toalett, 

utganger mv.

▪ GPS for utendørs navigering, 

med «blå prikk»

▪ Beacons for innendørs 

navigering

Tilgjengelig på flere språk

▪ Mulighet for å velge mellom flere 

språk 

▪ «Screen reader» for personer 

med begrenset syn 
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Events kalender

▪ Mulighet for å vise 

arrangementer sortert etter 

dato, og vise hva som skjer 

de neste ukene

Funksjoner i Cuseum (2/3)

Augmented reality

▪ AR som tilleggsfunksjon1

▪ Tilbyr AR både for 

stillestående og bevegelige 

objekter2

Kuraterte tours

▪ Mulighet for å lage egne in-app 

tours, og la de besøkende 

benytte smarttelefonen for audio

▪ Mulighet for å gi tilleggs-

informasjon under touren i det 

digitale grensesnittet

Donasjoner

▪ Påminnelse om å gi donasjon i 

egen in-app «donate now»

▪ Påminnelser til de besøkende 

om fordeler ved å bli medlem

1) Kun utviklingskostnad (ikke løpende kostnader). Objekter som ikke beveger seg: ca. 1.000-2.000 USD. Bevegelige objekter er langt dyrere.

2) https://cuseum.com/blog/2018/5/24/cuseum-partners-with-pioneers-mak-to-celebrate-klimt-with-augmented-reality
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Deling i sosiale medier

▪ Besøkende kan dele opplevelsen  

fra museet uten å forlate 

museums-appen

Funksjoner i Cuseum (3/3)

Multimediainnhold

▪ Mulighet for å gi de 

besøkende ekstra 

informasjon, bilder, 

video og audio

iBeacons-støtte

▪ Mulighet for å gi de besøkende notifikasjoner basert på 

avstand til et objekt eller lokasjon

- De fleste museer velger å ha beacons ved inngang og utgang

- Sendes i posten, men er kalibrert for egnet bruk av Cuseum

▪ Bruksområder for beacons-støtte

- Push-meldinger som kan gi highlights til de besøkende 

- Innendørs navigasjon 

▪ Beacons-støtte kun tilgjengelig for iPhone

- Native app kun for iOS (61% av smarttelefoner 

i Norge), mobile web app for Android (krever 

ikke nedlastning)

- Mulig å lage app for Android, men anbefales 

ikke av Cuseum, og medfører ekstra kostnader
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Om Cuseum

▪ Cuseum er lokalisert i USA

- Erfaring fra Europa (Irland og Østerrike)

▪ Tilbyr en white-label app-plattform 

- Kun et verktøy for at kundene kan realisere egne apper 

- Tilknyttet skybasert løsning (Amazon web services)

▪ App på tvers av kulturaktører

- Etterspurt av flere men er enda ikke gjort i praksis 

- De mener selv dette bør være mulig, men bør ikke foreligge som potensiale 

i en MVP

Om løsningen

Utvikling av løsning

▪ Et dedikert team fra Cuseum 

kommer i kontakt med kunden 

▪ Kunden velger ønskede funksjoner 

▪ Klar for lansering ila. 2-3 mnd.

▪ Det er ikke påkrevd at kunden har 

teknisk kompetanse

- Kunden trenger an «app developer

account» (for å lansere i App Store) 

Support og videreutvikling

▪ Support 

- Har ikke et lokalt støtteapparat, og mener heller ikke at 

dette er nødvendig pga. at løsningen er software-basert 

- Tilgjengelig support på chat og telefon

- Cuseum kan gjøre endringer direkte i det skybaserte 

systemet

▪ Videreutvikling og endringer

- Foretas i content management grensesnitt       

Pris

▪ Basispakke: 500 USD/mnd. (ca. 4.100 NOK)

▪ Tillegg for ekstrafunksjoner:

- +50 USD/mnd.: Events kalender, interaktivt kart

- +100 USD/mnd.: iBeacon-støtte, bildegjenkjenning, analytics

- +100 USD (engangskostnader): Legge til ekstra språk, medlemskap, 

donasjoner

- Mulige utvidelser (ikke satt pris, engangskostnader): Android-app, AR 

▪ Utvikling: Tilsvarende 1 månedspris inkl. ekstrafunksjoner
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Digitalisering og tilgjengeliggjøring 
av sørlandskunst og -kultur
Konsept 3
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Google Arts & Culture v/ Reidar 
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Konsept 1

Viktigste konseptelementer

▪ Gi varsel om endringer

▪ Mulighet for online betaling

▪ Spredning via SoMe

▪ Inkludere elever til utvikling av 

digitalt kulturkort

▪ Deling av innhold

Evaluering av konseptene opp mot topp 5 viktigste konseptelementer 
Fra vurderinger gjort under konsepttest

Konsept 2

Viktigste konseptelementer

▪ Selv legge ut informasjon om 

arrangement

▪ Flere kulturaktører på plattformen

▪ Selv å kunne legge ut bilder og video 

fra utstillinger 

▪ Tilgjengelig på flere språk

▪ AR for å berike fysiske 

kulturattraksjoner 

Konsept 3

Viktigste konseptelementer1

▪ Utvidet informasjon via AR

▪ Organisere og publisere digital kunst

▪ Digitalisere kunst i form av bilder og 

video

▪ Utforske kunst og kultur i ulike 

kategorier

▪ Virtuelt besøk til kulturattraksjoner

1) Med forbehold om at inFuture ikke besitter nyeste informasjon om GAC
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Agenda

1. Introduksjon

2. Konseptene

3. Valg av MVP (inkl. gruppearbeid)

Gruppearbeid

Presentasjon fra gruppene

Felles innstilling til MVP

4. Neste steg
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Oppgave 

▪ Gruppen diskuterer fordeler og ulemper ved hvert av de 3 konseptene 

- Noteres på egen mal som deles ut til gruppene

- 6 grupper med 3-4 personer

▪ For hvert konsept:

- Hva er viktigste manglene ved konseptet? 

▪ Hva er gruppens foretrukne konsept dersom de måtte velge kun ett?

- Begrunnelse for dette

- Sett opp konseptene i prioritert rekkefølge (er ikke nevnt spesifikt på malen)

Gruppearbeid

Praktisk organisering

▪ Dere får utdelt en mal som dere fyller ut i fellesskap 

▪ Arbeid i gruppen i ca. 30 min

▪ Gjennomgang i plenum med innspill fra én og én gruppe (ca. 20-30 min)

- Velg en talsperson fra gruppen (gjerne samme som noterer på malen)

▪ 2 første gruppene: Gjennomgang konsept 1

▪ 2 neste gruppene: Gjennomgang konsept 2

▪ 2 siste gruppene: Gjennomgang konsept 3

▪ Alle gruppene: Foretrukne konsept til MVP, samt prioritering av konseptene

▪ Oppsummering v/ styringsgruppen, og endelig innstilling til MVP
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Agenda

1. Introduksjon

2. Konseptene

3. Valg av MVP (inkl. gruppearbeid)

Gruppearbeid

Presentasjon fra gruppene

Felles innstilling til MVP

4. Neste steg
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Presentasjon fra gruppene
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Viktigste konseptelementer

Topp 5 viktigste konseptelementer (fra 

konsepttest)

▪ Gi varsel om endringer

▪ Mulighet for online betaling

▪ Spredning via SoMe

▪ Inkludere elever til utvikling av digitalt 

kulturkort

▪ Deling av innhold

Evaluering av Bizzy

Evaluering

Fordeler

▪ Høy gjennomførbarhet: Løsning finnes, 

potensiale for samarbeid om løsningen 

(KomInn, eksisterende løsning fra Bizzy)

▪ Potensiale for å nå ungdom (som ellers er 

underrepresentert på flere kulturelle 

aktiviteter) 

Ulemper

▪ Løsningen har begrensede funksjoner og få 

arrangementer

▪ Brukeropplevelsen er ikke optimal (eks. 

betaling, treg løsning), og det er ikke mulig 

med deling av innhold

▪ Krevende med distribusjon

▪ Potensielt krevende med deling og 

samhandling av data mellom aktørene 

Potensiale for MVP: Er løsningen god nok, og gir den ønsket effekt?

Til tross for at en løsning finnes med potensiale for samarbeid, så er løsningen umoden/uferdig –

potensiale fra å høste erfaring fra KomInn som skal teste liknende løsning

Ikke oppdatert med alle innspill 

fra gruppene p.t.
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Viktigste konseptelementer

Topp 5 viktigste konseptelementer (fra 

konsepttest)

▪ Selv legge ut informasjon om 

arrangement

▪ Flere kulturaktører på plattformen

▪ Selv å kunne legge ut bilder og video 

fra utstillinger 

▪ Tilgjengelig på flere språk

▪ AR for å berike fysiske 

kulturattraksjoner 

Evaluering av Cuseum

Evaluering

1) Potensiale gjennom KulturIT, eksempelvis for å utvikle en app på tvers av kulturaktører. KulturIT utvikler felles nasjonale digitale løsninger for kultursektoren i nært samarbeid med 

museene. Har bl.a. 225 museer publisert på DigitaltMuseum. Har også egen app/plattform KulturPunkt for formidling til publikums mobile/nettbrett. Eies av Anno Museum, Museene i 

Akershus, Museene i Trøndelag, Stiftelsen Lillehammer museum, Stiftelsen Nordiska museet, Stiftelsen Norsk Folkemuseum, Stiftinga Jærmuseet.

Fordeler

▪ Har mange av de viktigste 

konseptelementene

▪ Virker enkel å utvikle og vedlikeholde

▪ Kan realiseres relativt raskt (2-3 mnd.)

▪ Moderat kostnad (men kan bli kostbar for 

en mindre aktør)

Ulemper

▪ App og beacons-støtte ikke tilgjengelig for 

Android (men kan utvikles)

▪ Selskap lokalisert i USA

▪ Ikke mulig med flere kulturaktører på 

plattformen

Potensiale for MVP: Bør løsningen testes for utvalgte aktører? 

Potensiale for å dele erfaringer i etterkant av MVP med øvrige aktører i Art Access, og for å søke 

en løsning med flere kulturaktører på samme plattform1

Ikke oppdatert med alle innspill 

fra gruppene p.t.
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Viktigste konseptelementer

Topp 5 viktigste konseptelementer (fra 

konsepttest)

▪ Utvidet informasjon via AR

▪ Organisere og publisere digital kunst

▪ Digitalisere kunst i form av bilder og 

video

▪ Utforske kunst og kultur i ulike 

kategorier

▪ Virtuelt besøk til kulturattraksjoner

Evaluering av Google Arts & Culture

Evaluering

Fordeler

▪ Har de fremste tekniske løsningene i 

markedet, med avansert AI (kunstig 

intelligens) og åpen innovasjon

▪ Felles råderett over innhold

▪ Kontrakt kan avsluttes når som helst 

▪ Ingen kostnad for å bruke løsningen

Ulemper

▪ Bilaterale avtaler – ressurskrevende, og 

ikke en felles løsning for en klynge

▪ Digitaliseringsprosessen: Noen på kultur-

institusjonen må sette av tid

▪ Potensiell rettighetsproblematikk

Potensiale for MVP: Bør løsningen testes for utvalgte aktører? 

Potensiale for å dele erfaringer i etterkant av MVP med øvrige aktører i Art Access, slik at evt. 

flere kan opprette avtale med Google Arts & Culture

Ikke oppdatert med alle innspill 

fra gruppene p.t.
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Agenda

1. Introduksjon

2. Konseptene

3. Valg av MVP (inkl. gruppearbeid)

Gruppearbeid

Presentasjon fra gruppene

Felles innstilling til MVP

4. Neste steg
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Felles innstilling til gjennomføring av MVP

Konsept 1: Digitalt kulturkort 
med og for et ungt publikum

Konsept 2: Digitalt berikede kunst 
og -kulturopplevelser 

Konsept 3: Digitalisering og tilgjengeliggjøring 
av sørlandskunst og -kultur

1

2

3

1

2

3

1

3 3
3

7

9

Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3

Gruppe 1

Gruppe 2

SUM

Gruppe 3

- Pri 1 = 3 poeng

- Pri 2 = 2 poeng

- Pri 3 = 1 poeng
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Agenda

1. Introduksjon

2. Konseptene

3. Valg av MVP (inkl. gruppearbeid)

4. Neste steg

Realisering av MVP

Hvordan sikre læring og kompetansedeling

Avslutning
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MVP testaktører 

▪ Hvilke aktører i USUS Art Access ønsker å 

realisere MVP?

Realisering av MVP

Oppfølging

▪ MVP testaktører: Velger interne ressurser 

som kan følge opp ifm. realisering av MVP

▪ USUS: Kan potensielt stille med ressurs 

for praktisk oppfølging av MVP testaktører 

og evt. underleverandør 

Finansiering

▪ Budsjettet til USUS Art Access gjør det 

mulig å dekke hele eller deler av 

kostnadene tilknyttet implementeringen av 

MVP 

- Avhenger av valgt konsept(er) 

▪ Vil detaljeres ytterligere i etterkant av 

Vinterkonferansen

Flere aktører meldte seg 

for testing av Google Arts 

& Culture
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Verifiseringsfase

▪ Verifisere realiseringsalternativet, eks.

- Bizzy: Er distribusjonsutfordringen løst

- Cuseum: Innholdsdatabase, Android

- Google Arts & Culture: Rettigheter mv.

Forslag til prosess

Implementeringsfase

▪ Signere kontrakt med leverandør

▪ Implementer løsningen

▪ Oppfølging av interne ressurser for

realisering

Læring og kompetansedeling

▪ Sikre læring gjennom egentesting og

brukerstesting

▪ Sikre kompetansedeling med øvrige i Art 

Access

Diskusjon om det skal 

nedsettes en egen gruppe 

for å sikre realisering
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Agenda
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2. Konseptene
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Realisering av MVP

Hvordan sikre læring og kompetansedeling

Avslutning
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Egentesting

▪ Aktører i Art Access tester selv løsningen

- Ut i fra dette gjør man seg opp en formening 

av hvordan løsningen fungerer, og hva som 

må videreutvikles i løsningen

▪ Aktører i Art Access gjør en vurdering av 

det administrative ved løsningen

- Hvor enkelt det er å utvikle løsningen, og ta 

denne i bruk

- Hvor enkelt det er å administrere løsningen når 

den benyttes av faktiske kunder 

Hvordan sikre læring og kompetansedeling? 

Brukertesting 1

▪ Samle inn brukerens egne vurdering av 

løsningen 

- Spørreskjema og/eller dybdeintervjuer 

- Vurdering av MVP-løsningen i praksis 

▪ Så langt det lar seg gjøre: 

- Også undersøke hvilke funksjoner brukerens 

evt. savner i MVP-løsningen

- Dette kan være krevende for brukeren 

ettersom hun/han ikke har innsikt i alternative 

funksjoner/målbilde for konseptet 

Brukertesting 2

▪ Forenklet konsepttest til kunder som har 

brukt løsningen

- Brukeren opplever hvordan løsningen fungerer 

i dag (MVP) og gir innspill til denne

- Brukeren får se en visualisering av hvordan 

løsningen er tenkt i et målbilde og gir innspill til 

dette (eksisterende konsepttest kan benyttes)

Grad av læring fra MVP

Etter lansering og brukerstesting (læring) fra MVP: Sikre kompetansedeling med øvrige aktører i Art Access



32/20 Sluttrapport fra USUS vedr. prosjektet "Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter"

Agenda

1. Introduksjon

2. Konseptene

3. Valg av MVP (inkl. gruppearbeid)

4. Neste steg

Realisering av MVP

Hvordan sikre læring og kompetansedeling

Avslutning



32/20 Sluttrapport fra USUS vedr. prosjektet "Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter"

Avslutning v/ Reidar
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