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Må vi….? 

• Ja, vi må ha  brukervennlig og 

fornuftig teknologi som kan 

bringe samfunnet fremover inn i 

en trygg, forutsigbar og 

aldersvennlig tid. 

Vi blir stadig fler eldre, vi lever 

lengre og vi vil så gjerne klare 

oss selv. 

22.02.2017 2 



Kommunebarometeret 

• Undersøkelse rettet mot landets kommunepolitikere. 

• Gjennomført i perioden 8.- 31. juli 2016. 

• 308 besvarelser fra 258 kommuner. 
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Er kommunene beredt? 

• Svært få kommuner har implementert velferdsteknologi i stor grad, 

mens tre av ti knapt har innført det. 

 - seks av ti kommuner har i stor eller svært stor grad konkrete 

 planer om opptrapping. 

• Best i Midt- Norge og dårligst i Nord-Norge 

 - kommuner på Øst- og Sørlandet har størst grad planer, men 

 kommuner i Nord-Norge har i minst grad planer. 
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Er brukere tatt med på råd? 

• Nærmere fire av ti svarer at brukerne har påvirket i liten grad eller at 

de ikke vet i hvilken grad brukerne har på påvirke. 

• Kun i to av ti kommuner har brukerne fått påvirke i stor grad. 

• Kommuner i Nord-Norge har i minst grad latt brukerne påvirke. 
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«Gammeldrakten» 

Brukes for å sjekke mulighetsrommet 

for diverse teknologiske nyvinninger. 

 

Et spennende verktøy i uttestingen 
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Velferdsteknologiske løsninger 

• Briller 

• Høreapparat 

• Ringeklokker med lys 

• Videokamera 

----------------------------------------------------------------- 

• GPS 

• Trygghetsalarm 

22.02.2017 7 



…og fremover 
Overordnet spørsmål: 
Overvåket…..eller våket over? 
 
• Roboter 

– Følger deg rundt 

– Snakker med deg 

– Passer på deg..om du faller så ringer den etter ambulanse om du har skadet 
deg 

• Airbag i pysjamas 

• Sensorer i stue, bad og soverom 

• Elektrisk rullator 

• Lydanlegg som snakker med deg, utfører de oppdrag du ber om 

• Antifjernkontroll 
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Hva må til? 

• Brukermedvirkning helt ut og i full målestokk 

- Leverandører, kommuner, interesseorganisasjoner vil ikke oppnå 

suksess uten å ta med brukeren på råd hele veien. 

- Eldre må først føle trygghet med bruk av teknologien før den tas i 

bruk i eget hjem. 

- kostnadsmessig må «basispakkene» for velferdsteknologien gå 

over skatteseddelen. 
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Hva gjør Pensjonistforbundet 

*)- 125 teknologiambassadører 

*)- 400 eldrerådsmedlemmer og lokal-   

foreningsledere skoleres i teknologiarbeid 

*)- nettbrettkurs for å motvirke ensomhet 

 

 

 

*)- Samtale med alle partier på Stortinget 

*)- Lagt inn krav om økning i midler til teknologi 
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- 8. plass på kommunebarometeret innen eldreomsorg 

- sterk satsning på hjemmebasert omsorg 

- sterk satsning på spisskompetanse 

- sterk satsning på brukermedvirkning 

- stor andel eldre og liten tilflytting av yngre 
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Teknologihus Risør 

• Samarbeidsprosjekt mellom Risør kommune og Pensjonistforbundet 

hvor huset leies i 2 år. 

- Mulig- og umulig teknologi skal testes ut med brukere boende i 

huset. 

- Brukerne kommer fra Risør og er definert som hjelpetrengende i et 

av trinnene i omsorgstrappa. 

- Huset skal også fylles med hverdagsteknologi ( selvgående 

støvsuger, el-sykkel etc) 

• Lysegruppen står for smarthusløsningene 

• Safemate med alarmer etc 
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Teknologihuset, Sørlandet Helsepark 
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             Grue kommune 

170. plass på kommunebarometeret innen eldreomsorg 

Utfordringer med arealstørrelse i forhold til folketall 

Satser på brukermedvirkning 

Stor andel eldre og liten tilflytting av yngre 

 

 

Inngått avtale med Pensjonistforbundet om medvirkning til 

forbedret eldreomsorg i kommunen. 
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Teknologi Grue 
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Avslutning 

- Gjør ting sammen 

- Gi god informasjon 

- Lag enkle «oppskrifter» på bruk av    

teknologi 

- Ikke forvent at alle har evne eller 

mulighet til å få det til… ha 

alternativene klare 
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