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Cognita har 
nyskapende løsninger  
som bidrar til mestring for 
personer med kognitiv svikt og 
kommunikasjonsvansker
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PRESENTASJON

COGNITA
– hvem vi er

Mona 
Gründer/ 

styreformann

Hilde 
Daglig leder

Jens 
Hjelpemiddelkonsulent 

IKT og betjening

Thomas 
Hjelpemiddelkonsulent 

Ergoterapeut

Håvar 
Digital potet

Gro 
Administrasjon 

Gro Solveig 
Hjelpemiddelkonsulent 

Ergoterapeut

Nils Olav 
Support & service 

Rudi 
Problemløser

• Utviklet personlige hjelpemidler siden 1985 

• Fullverdig leverandør - fra behovskartlegging til implementering, installasjon og support 

• Vi gir oss ikke før løsningen fungerer
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PRESENTASJON

COGNITA
– hva vi jobber med



2020

PRESENTASJON

COGNITA
– hvem vi jobber for
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I dag
- agenda

• Hva er IBG? 
• Hvem er målgruppen? 
• Hvordan er systemet satt sammen? 
• Modulene 
• Erfaringer fra Signo Vivo i Andebu 
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Hva er viktig å tenke på?
- hvilke behov har dere?

• Hva er formålet? 
• Involvere pårørende 
• Forbedre informasjonsflyt 
• Forutsigbarhet for beboeren? 
• Forberede beboeren på en ny livssituasjon? 
• Avlaste personale? 
• Forbedre kommunikasjon internt eller med beboerne? 
• Øke selvstendighet for beboeren? Hva skal jeg bruke 

tiden min til? Være en del av fellesskapet 
• Annet? 

• Administrasjon og opplæring - kunnskapsoverføring 
• Ulike nivåer av kognitiv svikt



2020

IBG 
- Interaktiv beboerguide

Digital samhandlingsystem laget  
for mennesker med behov for  
forenklet informasjon og  
kommunikasjon,  
deres støttepersoner og  
pårørende



2020

IBG

Målgruppen

IBG er laget for bofelleskap, botilbud og 
avdelinger for personer med kognitiv 
svikt, utviklingsvansker eller med 
spesielle behov for oppfølging.  

Felles for målgruppene er behov for et 
effektivt og trygt informasjonsystem for 
beboere, personale og pårørende.  

Formålet med systemet er å sørge for 
aktiv deltagelse for beboerne, forenkle 
samhandling og effektivisere 
administrasjon.
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IBG

Løsningen

Pårørende 
• Meldinger i grupper 
• Innsikt i hverdagen

Administrasjon 
Støttepersoner 
• Felles skjerm 
• App 
• Videosamtale 
• Grupper

Beboeren/ arbeidstakeren 
• Felles skjerm 
• App 
• Videosamtale 
• Aktiv deltagelse 
• Personlig kalender 
• Grupper

Vaktplan 
Måltider 

Aktiviteter 
Bookinger 

Nyheter 
Vær 

Møter 
Album 

Profiler 
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IBG

Skjermene 
- for fellesskapet
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Moduler
IBG

Overblikk Tjenesteplan Møter

Connect - pårørende

Grupper

Nyheter Galleri Været

Bookinger Matplan Aktiviteter Hos oss Dokumenter

Manager Kalender Videokonferanse
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Hvorfor valgte vi IBG?
IBG

• Dansk søsterorganisasjon  
– Center for døve i København 

• Enkelt for brukerne å forstå  

• Enkelt for ansatte å legge inn nye  
aktiviteter og annen informasjon.  

• Mange gode erfaringer! 

• Mulighet for å laste opp tekst,  
symwriter pdf og film/video.
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Opplæring av systemet
IBG

• Kontinuerlig – slike verktøy er 
ikke statiske, endringer skjer og 
endringene må læres og 
ansatte må trygges!  

• Superbrukere!  

• 2 ansatte fra hver seksjon får 
rollen som superbruker 

• 2 dager med kurs for å lære å 
legge inn informasjon og bruke 
systemet.  

• Videre opplæring av 
seksjonene
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IBG

Opplæring til brukere

• Invitert alle IBG «brukerne» til kurs.  
• Reist til seksjon for å gi opplæring der.  

• Våren 2020 planlagt organisering av  
«kort kurs»,  
1 times kurs i utvalgte områder for å  
vise og trygge ansatte og brukere. 
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Noen tilbakemeldinger
IBG

• Frykten for «det nye» 
• Enda et «datasystem»  
• NEI, dette har vi ikke tid til! 
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Flere tilbakemeldinger
IBG

• Oi, var det så lett ja!  
• Dette gir oss jo så mange muligheter!  
• Kult!  
• Hei, god dag, jeg mobil evig! 
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hilde@cognita.no
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Takk for oss


