
Presentasjon av løsninger



Visiba Care v/Thomas Ed







Helseoversikt v/Alexander Rein



Trygge svar for gravide og småbarnsforeldre



Individtilpasset informasjon

– i tett samspill med 

kommunal helsetjeneste



Attensi v/Thomas Andersen



ATTENSI



ATTENSI

Narrowing the gap                                
between theory and reality

Simulations with real-life 
look and feel

1

Increases learning                             
and triggers repetitions

Gamification

2

Allows for organizations to develop
their performance culture over time

Detailed insights & KPI-impact

3

All Attensi solutions are built on three core pillars



ATTENSI

ATTENSI

Deloitte Technology 

Fast 50™ - 2016, 2017

Attensi AS

• Experts in creating High Impact Learning programs based on 3D simulation and gamification. 

• Wide experience from >200 simulations in a variety of business sectors.

• HQ in Oslo, Norway. Offices in UK and USA. In-house development team using Attensi-created software.

• Fast growing company with >80 employees. 

People. Create. Value. / www.attensi.com

2015

2016

2017

2018



Tackl v/Sindre Holme







TEST OSS!

Kontakt: sindre@tackl.no
Les mer: tackl.no

mailto:sindre@tackl.no


Better v/Cathrine Finnebraaten











Confrere v/Anders Aspaas



Playpuls v/Erling Magnus Solheim







Aktivisere den digital generasjonen
Hvordan kan Playpulse hjelpe å

Foreløpige aktive lokasjoner: 

• Røros kommune – søker midler

• Haukeland – betalt pilot 

• BUP Trondheim – søkt midler

• Fredrikstad – fritidsklubb – «skal bestille» 

• Frøya kommune – bestilt 4, ser etter midler for 10 sykler

• Friskis & Svettis, Sverige – holdt av 12 sykler

Kan vi sammen se på:

• Helsestasjon? Skolehelsetjenesten? 

erling@playpulse.no



Youwell v/Jonny Klemetsen



- Progress Yourself -

Daglig leder
Jonny Klemetsen

Mob.tel: 98219551
E-post: jonny.klemetsen@youwell.no







Lundelab v/Charlotte Lunde
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En plattform for ungdom som strever

Charlotte Lunde – Lundelab
Linda Wetterlin  - Støkk



33

3

3

EN DØGNÅPEN
DIGITAL TJENESTE
FOR UNGDOM SOM 
STREVER
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ERFARINGER

A P P   - L U N D E L A B

” Pustepause gjorde
meg rolig og
avslappet, og ga meg 
en ny forståelse” 
Thomas, 17 år

240 000 meldinger 

6500 Interesserte 

4844 Brukere

49% Jenter

48% Gutter

Resultat etter 2 uker live



Whispr (Elevtjenesten) v/Line Hagen









MadeToGrow v/Sissel Naustdal



Med brennende 
engasjement utvikler vi 
menneskers potensial

Sissel Naustdal



30% dropper ut av videregående skole

• 12 mrd pr år

50% opplever psykiske problemer I løpet 
av livet

• 185 mrd pr år

100% opplever vanlige livsutfordringer

Utfordringen



MeningMindset Mestring Læring Selvfølelse Relasjoner HelseMotivasjon

Mestringstro

Presentasjon

Superlæring

Aktivitet

Tankefeller

Identitet

Takknemlighet

Tankemestring
Dumpa av 

daten

Prokrastinere

Hverdagslykke

Lykkelig

Søvn

Gode samtalerSelvtillit

Multi-læringDårlig morgen

Stressa

Bli god mer 
effektivt

Kosthold

Takle motgang

Positive 
bekreftelser

Bidra til andre

Feile

Sosiale 
situasjoner

Mental styrke / 
GRIT

Styrker og 
interesser

En verden i 
endring

Angst & 
bekymringer

Sosiale medierKjerneverdier

Eksamens-
nerver

Selvledelse

Negative og 
positive tanker

En bedre 
verden

Finn 
motivasjon

Seksualitet

Forstå andre 
(snu perspektiver)

Tilgi seg selv

Oppmerksom-
het på tur

Selvregulering

Komfortsonen

Bærekraft

Mål og fokus Energi

MinglingVerdiløs

Hjernetrening

Prestasjons-
press

Mine drømmerPotensial KroppDårlig stemningIntegritet

Mind map

Powerlading

KUNNSKAP og VERKTØY for mestring og utvikling



Kvalitet i innhold og engasjerende læring



Kill the beast while it’s 
little

“Jeg tenker nå mer at utfordringer er gaver fra 
livet som gir meg mulighet for å utvikle meg”

“Jeg har lært hvordan jeg kan motivere meg selv 
til å få til det som er viktig for meg.”

“Jeg har fått teknikker til å takle vanskelige 
situasjoner på skolen og sosialt. Jeg har begynt 
å glede meg igjen.”

sissel@madetogrow.no // 922 90 902 // www.madetogrow.no

mailto:sissel@madetogrow.no


Gyldendal v/Beate Molander



Hjelpehånda 

Et spill for å trene barn og unge i emosjonell problemløsing

Et spill utviklet av Attensi, Gyldendal og Solfrid Raknes med 
støtte fra Innovasjon Norge



Hjelp en venn i spillet med følgende problemer:

• Prestasjonsangst
• Være fornøyd med seg selv
• Takle negative kommentarer
• Selvmordstanker
• Kjærlighetssorg
• Takle frykt
• Forelder er deprimert
• Vonde minner
• Mobbing/rasisme
• Krangling i familien



Kommer til høsten!
Tre språk

Lanseres i Norge og Libanon

Vær med å brukerteste!

Mer info: www.gyldendal.no/pf/spill

Kontakt: beate.molander@gyldendal.no

http://www.gyldendal.no/pf/spill


USN v/Gro Vikesdal
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Program for dagen
• Velkommen ved Endre Sandvik, prosjektdirektør Oslo Kommune, byrådsavdeling for 

oppvekst og kunnskap og Kathrine Myhre, daglig leder Norway Health Tech

• Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Norge – utfordringer i dag og fremover ved 

Eirik Nagel Aldrin, helsesykepleier, seksjonssjef, Bydel Bjerke, Oslo kommune

• Plattformer og teknologiske rammer ved Nina Linn Ulstein – produktansvarlig for 

helsenorge.no, Direktoratet for e-helse

• Pause og demotorg

• Skulle ønsker jeg hadde … dialog og innspill om fire viktige temaer

• Hva kan markedet bidra med? Kort presentasjon av utvalgte løsninger som finne 

tilgjengelig. 

• Avslutning og dialog med selskapene som står på demotorg
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Takk for i dag!


