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Innledning 
KOMP er en skjerm med kun én knapp, laget spesielt for de som ikke mestrer smarttelefoner og 

nettbrett. Denne løsningen gjør at hele familien enkelt kan koble seg til KOMP-skjermen via en app, 

og sende bilder, meldinger og gjennomføre toveis videosamtaler. Beboer er kun mottaker. 

Dette er et tilbud til beboere og pårørende ved institusjoner i Kristiansund kommune.  

KOMP-en er et kommunikasjonshjelpemiddel slik at pårørende nå kan holde en visuell kontakt med 

sine nærmeste, som er på institusjon i denne vanskelige tiden.  

Viktig å huske før man setter i gang 
Kristiansund kommune vil benytte én KOMP til flere pasienter. KOMP-ene vil bli stående på egne 

samtalerom. Alle pårørende som er koblet mot samme KOMP, vil kunne se hverandre sitt navn og 

innhold (f.eks. bilder og meldinger) som deles.  

Når det gjelder å dele innhold, så har alle en moralsk taushetsplikt og ingen må dele upassende 

innhold. Hvis det blir oppdaget at noen deler upassende innhold o.l. så forbeholder Kristiansund 

kommune seg retten til å fjerne tilganger til KOMP for de pårørende som deler slikt innhold. 

Vi oppfordrer alle pårørende til å legge ut bilder som flere kan ha glede av å se! 

Hva må jeg gjøre for å bruke en KOMP? 
Kristiansund kommune vil administrere KOMP-ene. Det betyr i praksis at det er avdelingen på det 

enkelte sykehjem eller helsehus, som sender ut invitasjoner til pårørende, slik at de kan koble seg på. 

Hvis du ønsker en videosamtale med en du er pårørende til, ta kontakt med institusjonen sitt 

avdelingsnummer for å avtale tid for samtale. 

For å kunne kommunisere med en KOMP, må du laste ned og installere en egen app. 

Du finner appen både på Google Play og Apple Store (søk etter KOMP) 

 

Krav for å koble seg til en KOMP:  
Du eller noen du kjenner må kunne betjene en app på en smartmobil for å kunne 

kommunisere med en KOMP. 

 

De neste sidene vil inneholde en steg for steg forklaring på hvordan man kan koble seg opp. 
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Hvordan kommer du i gang med appen? 

Når du tar kontakt med avdelingen, vil du bli bedt om å oppgi ditt mobiltelefonnummer. 

Deretter vil avdelingen legge ditt mobiltelefonnummer inn i KOMP-systemet og du vil motta 

to SMS-er (en invitasjon og en koden): 

 

  
 

I den første SMS-en vil det stå en link i blå skrift.  

Klikk på den og du vil få opp en webside hvor du kan velge å 

laste ned appen. 

 

Har du en smarttelefon fra Apple, velger du «App Store» og 

hvis du har en smarttelefon med Android operativsystem, så 

velger du «Google Play» 

 
 

Etter du har installert KOMP appen, så åpner du appen. 

Før du går videre til neste steg, så må du ha mottatt to  

SMS-er og installert KOMP appen. 

 

 

 

 
Trykk på «Opprett bruker» og skriv så inn koden fra SMS-en. Trykk på den grønne knappen 

under for å gå videre. Deretter skriver du inn et fornuftig navn på KOMP-en, 

f.eks. «Bestemor på Bergan» og så trykker du igjen på den grønne knappen under. 

Steg 1 

Steg 2 

Skriv inn koden fra SMS 
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Nå vil systemet be deg om å opprette en profil. Start med å trykke på den grønne knappen 

under KOMP-en (se bildet til venstre). Så må du skrive inn ditt mobiltelefonnummer og så 

trykke på den grønne knappen. Deretter skriver du inn navnet ditt og avslutter med å trykke 

på den grønne knappen. Du kan også bli bedt om å legge inn et bilde av deg selv, det er 

valgfritt, men gjør du det, vil mottaker se bildet ditt når du ringer. 

 

Da er du klar til å kommunisere via KOMP. 

 

Bildet til venstre viser hvordan det kan se ut etter at du er 

ferdig med all registrering. 

 

Her kan du f.eks. trykke på tannhjulet og invitere andre 

familiemedlemmer. 

 

Du kan også velge å «Legg til» bilder og meldinger eller du kan 

trykke på «Samtale» for å starte en videosamtale. 

 

Husk å avtale tid med avdelingen før du ringer.  

 

Du kan også lese brukerveiledning fra leverandøren her: 
https://support.noisolation.com/l/no/category/87pnoqfa30-komp  

Skriv inn mobiltelefonnummeret ditt 

Steg 3 

https://support.noisolation.com/l/no/category/87pnoqfa30-komp

