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‘Digitalisering’
Teknologi i tjenesteyting Hva snakker vi om – og hva kan det bety for omsorg?

1. Normal rasjonalisering: gjøre det samme med mindre tid
2. Samhandling kan gjøres uavhengig av sted
3. Presis artikulering av behov, umiddelbar matching med løsning
4. Selvbetjeningsløsninger = egenproduksjon
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1. Flere kan klare seg selv bedre (selvhjulpenhet)

2. På måter vi selv ønsker (verdighet)

3. Mer makt som tjenestemottaker (brukerinnflytelse)

4. Støtte for yrkesaktive (’bekymringsreduksjon’)

5. Lønnsomme investeringer (i eget hjem lengst mulig)

6. Utløse uutnyttede ressurser (mobilisere nettverk)

7. Attraktive arbeidsplasser og karriereveier (status)

Hvilke verdier må vi bli bedre på å skape?
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Teknologi som hindrer og 
varsler hjelpebehov

ØKT TRYGGHET

Teknologi som kompenserer 
for sanse- og funksjonstap

ØKT SELVHJULPENHET

Teknologi som frigjør tid for 
den profesjonelle tjenesteyter

ØKT BRUKERNÆRHET

Teknologi som formidler 
informasjon mellom aktører

BEDRE SAMHANDLING
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Hvordan ønsker vi å leve – hele livet?



➢ Utviklingen av omsorgstjenestene er 
utvikling av morgendagens lokalsamfunn

➢ Flere ressurser må mobiliseres inn mot 
omsorgsfeltet – nå vi skal leve hele livet

➢ På innbyggernes premisser: se ny teknologi 
og tjenesteutvikling må sees i sammenheng



Omsorgskrisen skapes 

ikke av eldrebølgen. Den 
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annen framtid mulig!





INNOVASJON SOM LØSNING 
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