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 Rapport: Fremtidens 
alderdom og ny teknologi 
(2009) 

 Som en del av den nasjonale 
strategien bør alle brukere av 
pleie- og omsorgstjenestene i 
alle kommuner få tilbud om en 
”Trygghetspakke” hjemme 
innen 2015. 
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Velferdsteknologi 
trygghet – verdighet - mot 

”Før vi skaffet oss GPS-utstyret lette jeg 

etter ham dag og natt.” 





Velferdsteknologi 
Trygghet – verdighet - mot 



Velferdsteknologi 
trygghet – verdighet - mot 



Hvordan møter vi dagens og 
morgendagens utfordringer? 

– Forandring for å bevare – 

Se mulighetene! 



 
Kinesiske tegn for krise 

Viljen velger virkelighet 
FARE                                                    MULIGHETER 

 
• Teknologi reduserer 

personlig kontakt 

• Kan gi falsk trygghet 

• Kan skape merarbeid 

• Går på bekostning av 
etiske prinsipper og 
personvernhensyn 

• Bli boende lenger hjemme på en 
tryggere, sikrere og mer verdig 
måte 

• Forebygge det vi alle er redde for: 
 - brann, ulykker, fall 

• Bedre oppfølging av kronikere 

• Bedre samhandling 1. og 2. linje 

• En ny og spennende industri 



Velferdsteknologi 
trygghet – verdighet - mot 

• Hvilke verdier kan trues ved bruk av 
velferdsteknologi? 

 

• Hvilke verdier kan trues av at man IKKE 
benytter velferdsteknologi? 



Innovasjon på dagsorden 
• Integreres i planarbeidet 

• Drøfte områder som krever nye løsninger 

• Etterspørre nyskapning på lik linje som vi 
etterspør resultater på drift 

• Leve med usikkerhet når ikke resultatet er kjent 
på forhånd 

• Langsiktig arbeid 

• Innovasjon gjennom bruk av ny teknologi: 
Helse, miljø og skole 

• Lære av andre 

• Bygge kultur for innovasjon 



 
 

Norge trenger en innovasjonspolitikk 
for omsorgssektoren 

 • Det handler om å bli sett, å bli hørt og å bli 
verdsatt 

• Det handler om verdighet 

• Ved utvikling av nye produkter: 

– Spør vi de eldre? 

– Lytter vi til de eldre? 

– Skaper vi produkter sammen med de eldre? 



Strategier 
• Brukerinvolvering 

• Offentlige – private partnerskap 

• Skape produkter/tjenester/rom i tett samspill 
med de som skal bruke 
produktene/tjenestene/rommene 

• Eks. rullatoren - valgfrihet 



Hvorfor må rullatoren være grå? 



Innovasjonsmessige utfordringer  

• Mange enkeltstående løsninger – vi må ha løsninger 
som ”snakker sammen” 

• Lav kompetanse og forståelse av fagfeltet hos mange 
leverandører 

• Vi kan ikke prøve og feile! 

– Det handler om mennesker – verdighet – omdømme  

• Lite erfaring og lav kompetanse 

– Kommunene trenger oppstarthjelp og verktøykasser  



Pågående prosjekter i Bærum kommune 

• Trygghetspakken (forprosjekt) 

• Kontaktsentral (forprosjekt) 

• Trygge spor (hovedprosjekt) 

• ….Uten mat og drikke…. (forprosjekt) 

• Sikker legemiddelhåndtering (forprosjekt) 



Demoleilighet Henie Onstad seniorsenter 



C:/Documents and Settings/ksta/Skrivebord/Foredrag 2011/Småtinget/Abilia Senior Fru Paulsen.wmv
C:/Documents and Settings/ksta/Skrivebord/Programdata/eRoom/eRoom Client/V7/Attachments/{23CBD22F-7BDF-461C-BB90-534CA1645626}/0_5c2a9/Film-demo/Abilia senior Komfyr.wmv
C:/Documents and Settings/ksta/Skrivebord/Foredrag 2011/Småtinget/Abilia senior door.wmv
C:/Documents and Settings/ksta/Skrivebord/Foredrag 2011/Småtinget/Abilia senior fall.wmv
C:/Documents and Settings/ksta/Skrivebord/Programdata/eRoom/eRoom Client/V7/Attachments/{23CBD22F-7BDF-461C-BB90-534CA1645626}/0_5c2a9/Film-demo/Abilia Senior Feedback.wmv
C:/Documents and Settings/ksta/Skrivebord/Programdata/eRoom/eRoom Client/V7/Attachments/{23CBD22F-7BDF-461C-BB90-534CA1645626}/0_5c2a9/Film-demo/Abilia senior Påminnelse.wmv
C:/Documents and Settings/ksta/Skrivebord/Programdata/eRoom/eRoom Client/V7/Attachments/{23CBD22F-7BDF-461C-BB90-534CA1645626}/0_5c2a9/Film-demo/Abilia senior night light.wmv
C:/Documents and Settings/ksta/Skrivebord/Foredrag 2011/Småtinget/Abilia Senior Skype.wmv


Hvem er det som banker på vår dør? 



Velferdsteknologiens showroom 

 

Nasjonalt kompetansesenter 

 

Forskning, næringsliv og offentlig sektor må 
samarbeide 
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NOU 2011:11: Innovasjon i 
omsorg (juni 2011) 

Trinn 1: Videreutvikle trygghetsalarmen 
til en trygghetspakke 

Trinn 2: Ta i bruk moderne 
kommunikasjonsteknologi og sosiale 
medier 

Trinn 3: Ta i bruk teknologi som 
stimulerer, underholder, aktiviserer 
og strukturerer hverdagen 

 

Anbefaling 



Konklusjon 
Politisk mot og bevilgninger 



Nå er vi nominert til  
årets eHelsebegivenhet 2011 



Det gode liv i  
et helseperspektiv 
 
Det handler om å ha noe 
å leve av,  
leve i og  
leve for 



Muligheter 

Skulle jeg ønske meg 
noe, da ville jeg 
ikke ønske meg 

rikdom eller makt, 
men muligheter. 

Det øyet som overalt 
– evig ungt, evig 
brennende – ser 

muligheten 

Søren Kierkegaard 

 
 


