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teknologistøttet omsorg er kommet for å bli. nå gjelder det å velge de rette, innovative 
løsningene. i dag etableres et nasjonalt nettverk for innovasjon i omsorg. 

Innovasjon i omsorg
Norge står foran krevende 

utfordringer de neste tiå-
rene knyttet til et økende an-
tall eldre og mottakere av om-
sorgstjenester. Mange eldre er 
aktive, har god helse og klarer 
seg utmerket uten hjelp av det 
offentlige hjelpeapparatet, men 
vi vil få et økende antall eldre 
over 90 år som i stor grad vil 
være avhengige av kommunale 
omsorgstjenester. I tillegg har 
vi fått nye brukergrupper av yn-
gre omsorgsmottakere. Denne 
økningen skjer samtidig med at 
andelen yrkesaktive avtar, færre 
hender skal hjelpe flere om-
sorgsmottakere i de neste årene.

Vi deler denne utfordringen 
i stor grad med resten av den 
vestlige verden. Et særtrekk 
med den nordiske velferds-
modellen er imidlertid den of-
fentlige omsorgssektoren, hvor 
omsorgsoppgavene primært iva-
retas av kommunene, nærmest 
mulig mottakerne. Hagen-utval-
get kom i fjor med en utredning 
(NOU 2011:11) om «Innovasjon 
i omsorg», hvor de pekte på ut-
fordringene og skisserte mulige 
løsninger. Blant forslagene er 
teknologistøtte til omsorg, nye 
boligløsninger og nærmiljø, og 
et nasjonalt program for inno-
vasjon i omsorg.

Der er mange utfordringer 
med bruk av teknologi i om-

sorg. Disse knytter seg til blant 
annet personvern, sikkerhet, 
tjenestekvalitet og den sosial 
dimensjonen. Samtidig er der 
mange muligheter. Teknologi 
kan i en del tilfeller bidra til at 
eldre kan bo alene hjemme, nær 
familie og venner, lengre enn 
det ellers ville vært mulig. Tek-
nologi kan bidra til at personer 
med omsorgsbehov kan holde 
kontakt med familie og venner 
og at de lettere kan komme i 
kontakt med omsorgsapparatet 
ved behov.  

I de senere årene har mange 
kommuner satt i gang ulike pro-
sjekter hvor ulike teknologiske 
løsninger prøves ut. Blant annet 
har Lyngdal og Kvinesdal kom-
mune sammen med de fire an-
dre Listerkommunene innredet 
to «smarte hjem» med teknologi 
som skal gjøre det mulig for el-
dre å bo lengre hjemme:

• Hjem 2015 er en ny service-
leilighet i Kvinesdal med utstyr 
som skal gjøre hverdagen lettere 
og tryggere.  Lys- og varmesty-
ring og sensorer kan varsle 
om noe skulle skje. Personer 
med nedsatt gangfunksjon kan 
se hvem som ringer på via en 
skjerm, og åpne døra via fjern-
kontroll. Medisindispensere 

kan bidra til å redusere feil og 
usikkerhet knyttet til medisin-
håndtering. Internettløsninger 
åpner for kommunikasjon, på-
minnelser, underholdning og 
samfunnskontakt. Installert 
TV-spill gir mulighet til å bowle 
eller spille tennis i egen stue. 
Dette kan bidra til sosialt sam-
vær og aktivisering.

• Bolig 2015 er et eldre hus i 
Lyngdal som har installert ulike 
løsninger. På kjøkkenet er det 
komfyrvakt, som en ekstra sik-
kerhet mot brann. Kjøleskaps-
døra har en sensor som kan gi 
alarm dersom den blir stående 
oppe, eller et varsel til pårø-
rende eller helsetjenesten om 
eieren ikke har åpnet døren (og 
da mest sannsynlig har glemt å 
spise) innen et bestemt antall ti-
mer. Varmen senkes automatisk 
på kveld og natt og skrus opp 
igjen slik at der er varmt og godt 
igjen når eieren står opp. Når 
man forlater huset, finner man 
en «alt av bryter» som automa-
tisk slår av de lys og elektriske 
installasjoner som eieren ønsker 
skal være av når man er borte. 
En liknende bryter befinner seg 
ved sengen.

Senter for eHelse og omsorgs-
teknologi har etablert en 

smarthus-leilighet ved univer-
sitetets campus i Grimstad hvor 
utstyr fra forskjellige leverandø-
rer og ulik programvare kan tes-
tes ut. Slike løsninger kan ikke 
erstatte omsorgsapparatet, men 
de kan bidra til at omsorgsmot-
takere kan bo lengre hjemme, 
med økt livskvalitet.  De kan 
redusere behovet for besøk om 
nettene og bidra til at hjelpen 
kommer når den faktisk trengs.

Teknologi i form av GPS-
sendere kan også bidra til at de-
mente kan bevege seg alene og 
bli funnet dersom de ikke klarer 
å finne veien hjem. For mange er 
nettopp det å kunne gå turer og 
bevege seg fritt på egen hånd av 
stor verdi, det bidrar til økt livs-
kvalitet. Samtidig krever bruk av 
GPS samtykke og det forutsetter 
at der er noen som kan se hvor 
personer med GPS-sender be-
finner seg og rykke ut ved behov. 
Fedrelandsvennen omtalte ny-
lig (21.05) en masteravhandling 
som dokumenter at eldre og hel-
sepersonell ønsker GPS-sporing 
og anbefaler Kristiansand kom-
mune å teste ut slike løsninger. 
Kommunen har ansatt en egen 
prosjektleder for eHelse og vel-
ferdsteknologi, som skal bidra til 
at den ligger i forkant. Det arbei-
des med planlegging av fremti-
dens bydel og Kristiansand del-
tar sammen med UiA i søknad 
om EU-midler til utvikling av 
fremtidsrettede løsninger for 
trygghetsalarmer.   

Kristiansand og Lister-kom-
munene er ikke alene om å 

gjennomføre slike forsøk. Man-

ge er i startgropen og vurderer 
hvilke løsninger som kan bru-
kes. For store og små kommu-
ner er det krevende i en pres-
set økonomi og med begrenset 
kompetanse. Det er en rekke 
utfordringer som knytter seg til 
valg av teknologi, til finansier-
ing av utstyr, til organisering av 
omsorgsarbeidet, til opplæring, 
trygghet, personvern og sikker-
het. Ikke minst, ønsker man å 
sikre at teknologien ikke kom-
mer til erstatning for direkte 
kontakt med omsorgsapparatet, 
men i tillegg.  Hagen-utvalget 
har pekt på behovet for sam-
handling mellom det offentlige 
omsorgsapparatet og familie, 
sosialt nettverk og lokalsamfun-
net som ett av sine fem forslag.

Hovedbudskapet til Hagen-
utvalget er at det trengs innova-
sjon i omsorg. Denne innovasjo-
nen må først og fremst foregå 
i den enkelte kommunen. For 
å bidra til læring på tvers og 
spredning av gode prosjekter, 
etablerer UiA ved Senter for 
eHelse- og omsorgsteknologi og 
Senter for omsorgsforskning Sør 
nå, til tirsdag, et nasjonalt nett-
verk for innovasjon i omsorg. Vi 
har med oss mange av de beste 
miljøene i Norge i denne eta-
bleringen, som Nasjonalt Senter 
for Telemedisin, ulike universi-
tet og høgskoler og nettverk av 
innovative bedrifter.  Vårt fel-
les mål er å bidra til utvikling 
av mer innovative løsninger og 
bedre tjenester for fremtidens 
omsorgsmottakere.

 ”Der er mange 
utfordringer med 
bruk av teknologi i 
omsorg.

TRYGGHET: Elektronikk kan gi eldre bedre trygghet i hverdagen.  Foto: scanpix 


