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ARTE (arbeidskraft og teknologi)ARTE (arbeidskraft og teknologi)
- samarbeid mellom KS og NHO

• Vi må ta i bruk teknologi for å bruke ansatte der de 
trengs mesttrengs mest

Potensial for næringsvirksomhet• Potensial for næringsvirksomhet

B l hj l hj l h t• Bo lenger hjemme – selvhjulpenhet

K tl t b h k i t d t k l i ( b t• Kartlagt behov og eksisterende teknologi (robot- og 
sensorteknologi)



Hva må til for at kommunene skal taHva må til for at kommunene skal ta 
i bruk velferdsteknologi?g

ll h…eller hvor 
trykker skoen?



Lokal frihet nødvendig for nyskapingLokal frihet nødvendig for nyskaping

• Det er effektivt med 
lokal frihetlokal frihet

• Lokal frihet gir rom g
for innovasjon

• Sterke statlige 
føringer lammer



Ledere som kan og vil

Bygge kultur• Bygge kultur

• Gi ansatte mandat til å tenke nytt

• Sette nyskaping i system

• Dyrke individene og de gode ideene



Medarbeidere som ser muligheter
- og griper dem

• Skepsis blant ansatte?

• Undersøkelser viser at ansatte i 
pleie og omsorgssektoren er positivepleie og omsorgssektoren er positive
til bruk av velferdsteknologi i tjenesten

• Kompetanse nødvendig: teknologi 
inn i helseutdanningene og helseinn i helseutdanningene – og helse
inn i teknologiutdanningene



Kommunene må ta i bruk det som 
finnes – og etterspørre nyutvikling

Velferdsteknologi settes på 
dagsorden i stadig flere g g
kommuner. 

Velferdsteknologi må gjøres til 
en naturlig del av planleggingen naturlig del av planlegging 
av helse og 
omsorgstjenesteneomsorgstjenestene

Velferdsteknologi inn i 
anskaffelser



Industrien må satseIndustrien må satse 
– og staten må støtte

• Industrien trenger mer kunnskap om de 
mulighetene som ligger i pleie ogmulighetene som ligger i pleie og 
omsorgssektoren
D å å å i t h t å• De må våge å investere og ha tro på 
markedet

• Staten og virkemiddelapparatet må gi 
risikoavlastning til både industri og 
kommuner som vil gå foran



Nasjonalt knutepunkt 
k k– og mer kunnskap

• Behov for et nasjonalt knutepunkt som kan være enBehov for et nasjonalt knutepunkt som kan være en 
motor i videre utvikling og iverksetting av 
velferdsteknologi: arena for samarbeid mellom 
næringsliv, kommuner, forskningsmiljøer og 
brukere

• Større andel av forskningsmidlene må tildeles til• Større andel av forskningsmidlene må tildeles til 
forskning på velferdsteknologi



Nasjonal politikk etterlysesNasjonal politikk etterlyses

Innovasjon i helsesektoren 
tar kanskje 10 årtar kanskje 10 år…
- nasjonale og lokale 

m ndigheter må ta grep nå formyndigheter må ta grep nå for 
å være forberedt når 
utfordringene virkelig er overutfordringene virkelig er over 
oss

- start med demens, trygghet og 
sikkerhet for eldre som vil bo 
hjemme


