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Et norsk industrikonsern med røtter i vannkraft

• Salg og produksjon av energi-, alarm-, smarthus og telekommunikasjonsprodukter

• Bygging, drift og vedlikehold av infrastruktur

• Nærmere 1100 ansatte, og 6,2 milliarder kroner i omsetning i 2014

• Lyse er eid av 16 kommuner i Rogaland

– Eierne har et langsiktig industrielt perspektiv og ønsker at Lyse er en ”regional motor”

Utvalgte merkevarer

Energi og

infrastruktur

Smart HomeEntertainment Alarm Mobile personal

alarm



Dagens smarthus og velferdsteknologi
Et godt grunnlag



Tjenester på tvers –

Smarthuset bryter ned de tradisjonelle siloene



Eksempel:

Det velferdsteknologiske hjemmet anno 2015!

Lysbryter

Varmestyring

Lysstyring

Elektronisk lås

Brannalarm

Bevegelsessensor

Innbruddsalarm

Panikkbryter

Mobil Trygghetsalarm

Sengesensor

Tidsstyrt komfyrlås

TV 

underholdning/styring

Lyse Smart Gateway kobler sensorer på tvers av 

teknologistandarder
Video for alle (VFA) / 

dørtelefon med video



«-Det beste med den er at jeg 

slipper å holde meg hjemme!»

• 2-veis tale

• Presis utendørs lokalisering (GPS)

• Virtuelt gjerde med varsling (geofence)

• Valgfri varsling til familie og venner,  

hjemmetjenesten, og/eller vaktsentral

• Enkel lading med bordlader

• Enkel i bruk

Eksempel: Mobil trygghetsalarm



Teknologitrender
Mulighetsrommet for helse- og velferdsteknologi



En sensor for alt! – Tingenes internett (IoT)

• Alt kan adresseres, monitoreres og nås over internett

• Muliggjør forenkling og automatisering

• Sterk vekst i kroppsnære sensorer



Trenings- og velværeteknologi («Fitnes»)

• Data og statistikk for alt, i nåtid og fortid

• Motivasjon gjennom spill og belønning (gamification)

• Konkurrer med deg selv eller andre



Lær kroppen din å kjenne, og sett deg mål…



Ehelse, telemedisin og selvdiagnostikk



Eksempel: «Video For Alle» - en åpen videoløsning



Roboter

• Til kommunikasjon og tilstedeværelse

• Til assistanse, diagnostikk, avlasting og

beroligelse

– Telemedisin (Lege/ hjemmesykepleie)

– Fysisk hjelp

– Demensomsorg

• Kan holde deg med selskap

https://vimeo.com/77586913
https://vimeo.com/77586913
http://www.nrk.no/magasin/er-pappa-via-robot-1.12282264
http://www.nrk.no/magasin/er-pappa-via-robot-1.12282264


Droner – Fra lek til alvor

https://www.youtube.com/watch?v=y-rEI4bezWc
https://www.youtube.com/watch?v=y-rEI4bezWc


Droner - mulighetsbilde

• Når får vi en helautomatisk følgedrone til velferdsbruk?

6.1 - Gunnar Crawford - Introducing the Lily Camera.mp4
6.1 - Gunnar Crawford - Introducing the Lily Camera.mp4


Mange muligheter, og noen utfordringer

• Mer data kan gi bedre kvalitet i behandling og oppfølging

– Men hvem skal sikre at disse ikke kommer på avveie?

• Nye verktøy kan effektivisere, og gi bedre tid til det som betyr noe

– Men hvem er villige til å ta de i bruk?

– Hvordan sikre at alle har rett/ nok kunnskap?

• Utvikling i massemarkedet vil drive digitale tjenester i helse- og omsorg 

fremover

– Med høyere innovasjonsfart, i et større marked, til lavere pris

– Hvem sikrer kvalitet?



Mine helse- og velferdsjenester i 2018? 

Et drømmescenario hvor….

• jeg har full frihet! Tid, sted og valg av teknologiske hjelpemiddel

• lege min lar meg kommunisere digitalt, slik at jeg slipper reisen og venterommet

• helsepersonell regelmessig følger meg opp der jeg måtte være ved hjelp av telemedisin

• helsepersonell tar i mot og vurderer mine egeninnsamlede data

• Norge har et sentralt, sikkert, og lett tilgjengelig arkiv for alle mine helsedata fra alle 

mine enheter

– Som jeg enkelt kan dele med de jeg vil

• alle innbyggere får tilgang på treningsteknologi til forebygging

• (dronene og robotene virkelig kommer …..)



Takk for meg!

Gunnar Crawford 

gunnar.crawford@lyse.no

@gunnarc

www.demolyse.no

www.lysekonsern.no

www.lyse.no

www.altibox.no

www.smartly.no

http://www.demolyse.no/
http://www.smartly.no/



