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1 Innledning

Teknologirådet er et uavhengig rådgivende organ for teknologivurdering. Rådet skal
vurdere den teknologiske utvikling på alle samfunnsområder og fremme en offentlig
teknologidebatt. På denne bakgrunn ønsker Teknologirådet å reise debatt om
hvorvidt informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) bidrar til en verdig
og menneskelig omsorg for eldre og demente. For å belyse dette spørsmålet
arrangerte Teknologirådet et scenarieverksted om fremtidig bruk av IKT i boliger for
eldre og demente i Samfunnshuset i Nedre Eiker kommune 29-30.5.2000. Arbeidet
på scenarieverkstedet gikk ut på å drøfte scenarieskissene som en arbeidsgruppe
nedsatt av Teknologirådet hadde utarbeidet, samt anbefale visjoner og strategier for
bruk av IKT i eldreomsorgen i lys av scenariene.

Det foreliggende dokumentet tar utgangspunkt i det scenariedokumentet som
deltakerne fikk tilsendt i forkant av scenarieverkstedet, men inneholder en del
korreksjoner og forslag til forbedringer som kom opp i verkstedet. Deltakerne på
verkstedet formulerte visjoner og konkrete strategier for innføring av IKT i boliger for
eldre. I tillegg ble de etiske dilemmaene ved innføring av slik teknologi beskrevet.
Dette finnes bakerst i dokumentet.

Teknologirådets arbeidsgruppe har bestått av:
Alf Stokke, Nedre Eiker kommune
Andreas Skartveit, Teknologirådet
Einar Johan Aas, Teknologirådet
Kjetil K. Jåsund, Teknologirådets sekretariat
Lise Falkfjell, Teknologirådets sekretariat
Per Espen Stoknes, Kairos Future
Rigmor Austgulen, Teknologirådet
Sidsel Bjørneby, Human Factor Solutions
Synnøve Skjersli, Teknologirådets sekretariat

1.1    Problemstilling
Prosjektet har tre hovedproblemstillinger:

1. Kan eldres bosituasjon bli tryggere, bedre og mer selvstendig ved bruk av
IKT?

2. Kan helse- og sosialsektoren bruke IKT i sitt arbeid for å sikre eldre økt
livskvalitet og en verdig alderdom?

3. Hvilke etiske dilemmaer reiser bruk av IKT i pleie og omsorg av eldre?
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1.2  Bakgrunn
Bakgrunn for Teknologirådets prosjekt er:

! et økende antall eldre
! en rask utvikling av IKT-verktøy til bruk i helse- og omsorgssektoren
! en fremtidig mangel på kvalifisert omsorgs- og pleiepersonell
! en nært forestående og omfattende utbygging av omsorgsboliger
! behovet for offentlig verdidebatt om bruk av IKT i pleie og omsorg av eldre
! behovet for å utvikle brukerstyrt IKT-verktøy til bruk i helse- og

omsorgssektoren

1.3  Metode
For å belyse disse problemstillingene, utviklet Teknologirådet tre scenarieskisser.
Tanken med de tre fremtidsbildene er at de kan si noe om hvordan det kan bli i 2010
på dette området. Scenariene tar utgangspunkt i teknologiske, demografiske,
samfunnsøkonomiske, politiske, verdimessige og sosiale trender i dagens samfunn.

1.4 Deltakere på scenarieverkstedet
Deltakerne på scenarieverkstedet var:

! Beslutningstakere i et utvalg norske kommuner
! Representanter for relevante departementer
! Kommunalt pleie- og omsorgspersonell
! Representanter for private omsorgsbedrifter
! Leverandører/tilbydere av teknologiske løsninger
! Forsknings- og kompetansemiljøer
! Interesseorganisasjoner for eldre

1.5 Rapportens oppbygning
Dokumentet er strukturert i seks deler. I kapitel 1 gjør vi rede for bakgrunnen for
prosjektet, hovedfokus, samt metode og involverte i prosjektet. I kapitel 2 følger en
avklaring av begrepet omsorgsteknologi. Deretter i kapitel 3 og 4 utdypes grunnlaget
for utviklingen av selve scenariene. I disse kapitelene går vi nærmere inn på hvilke
drivkrefter og trender som er avgjørende for utviklingen av bruk av omsorgsteknologi
i eldreomsorgen. De grunnleggende usikkerhetene i scenariene, dvs aksene,
beskrives i kapitel 5. Kapitel 6 presenterer de tre scenariene. I kapitel 7 følger
resultatene av arbeidet ved scenarieverkstedet, det vil si visjoner og strategier frem
mot år 2010 med tanke på bruk av IKT i omsorg og pleie av eldre.
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2 Omsorgsteknologi

Vi har valgt å bruke begrepet omsorgsteknologi som ensbetydende med IKT-verktøy
i pleie og omsorg. Og med omsorgsteknologi forstår vi i denne sammenheng
integrerte IKT-komponenter (smarthusteknologi) som tas i bruk i pleie og omsorg av
eldre. Formålet med å bruke omsorgsteknologi skal være å bedre livskvaliteten til
mennesker som trenger omsorg, og å optimalisere det arbeid som omsorgspersoner
utfører.

Det er spesielt fem områder hvor omsorgsteknologi kan bidra:  trygghet, sikkerhet,
sosial kontakt/kommunikasjon, komfort og selvstendighet.

2.1  Trygghet
Trygghet utgjør et av de viktigste behovene hos omsorgstrengende mennesker, og
har å gjøre med en opplevelse av at farlige situasjoner kan tas hånd om. Et kjent
eksempel her er trygghetsalarm. Denne gir både den omsorgstrengende og
pårørende en følelse av trygghet, fordi pårørende eller omsorgstjenesten kan varsles
ved å trykke på en knapp og åpne for toveis telekommunikasjon  Et problem med
trygghetsalarmer er at de krever forståelse og handling fra personen selv. Derfor er
de ikke egnet til mennesker med aldersdemens eller personer som ikke er ved
bevissthet. Trygghetsalarmer kan således gi falsk trygghet i noen tilfeller. Sensorer
som automatisk kan registrere farlige situasjoner som fall, overopphetet komfyr,
oversvømmelser og eventuelt varsle noen som kan komme og hjelpe, eller
automatisk slå av strømmen til et produkt eller vannet, kan bidra til både opplevd og
reell trygghet.

2.2  Sikkerhet
Sikkerhet er spesielt viktig i tilfeller hvor en person selv ikke forstår at enkelte
situasjoner kan være farlige, og derfor ikke handler deretter eller varsler andre. Dette
gjelder mennesker med begynnende aldersdemens, som i dag i økende grad bor
hjemme istedenfor på sykehjem. Den eller de som bor i samme bolig eller er
pårørende, opplever manglende sikkerhet som det problem som ofte er årsak til at
det søkes om sykehjemsplass, uten at det reelt sett er behov for pleie. Teknologi som
kan øke sikkerheten er røykvarsler som melder direkte til en sentral eller til
omsorgspersonale, sensorer i utgangsdører som varsler om at noen kommer inn eller
om uønsket “vandring”, spesielt om natten. Komfyrbryter ved overoppheting er også
et slikt sikkerhetsprodukt.
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Det kan være et problem om det er mange, ulike alarmer i en bolig, fordi de har
forskjellig brukergrensesnitt, alarmmottak og serviceordninger.  Ved å integrere
alarmene i intelligente installasjonssystemer, slik at produktene kan “snakke
sammen” og programmeres for hver enkelt person, oppnås større driftssikkerhet og
mer brukervennlig betjening.  Dette forutsetter et smarthus-system. Det er denne
type teknologi som scenarieverkstedet dreide seg om.

2.3  Sosial kontakt og kommunikasjon
Sosial kontakt og kommunikasjon er et viktig element som ikke må overses ved
innføringen av omsorgsteknologi. Telefonen er det vanligste medium for
kommunikasjon, men mange eldre benytter den ikke til å ringe ut, fordi de ikke
mestrer fordelene ved nye telefoner.  Enkle og rimelige telefoner med god lydkvalitet
som kan programmeres til å ringe opp med ett tastetrykk er ikke så lett å finne.
Trygghetstelefonen som åpner for toveis kommunikasjon blir ofte brukt som
kommunikasjonsmiddel, selv om den ikke er beregnet på dette. Smartphone
kombinerer telefon med Internett på en enkel måte, og kan være nyttig for eldre på
sikt. Teknologien kan bidra til økt kommunikasjon, men kan også erstatte direkte
kommunikasjon. Sosial isolasjon er et av de trusselbilder som motstanderne av
smarthusteknologi/omsorgsteknologi har trukket frem, og dette temaet ble diskutert
på scenarieverkstedet.

2.4  Komfort
Komfort er viktigere for omsorgstrengende personer enn andre. Men det feiles ofte
ved planleggingen av lys og varme i nye omsorgsboliger. For dårlig lys eller
blendende lys kan føre til ubehag som igjen fører til misnøye og uro. Oppvarming og
belysning som er lett å tilpasse og regulere individuelt innen gitte rammer bidrar til
økt komfort.

2.5  Selvstendighet
Det varierer fra individ til individ hvor stort behovet for selvstendighet er, men de
fleste mennesker har behov for å mestre noen situasjoner i sitt liv. Et eksempel er en
kalender som automatisk viser hvilken dag og dato det er. Et annet eksempel er en
“intelligent” hukommelsesstøtte, som varsler en person når han trykker på en
“fraværsknapp” når han går ut, hvis han har glemt å slå av platen eller lukke
verandadøren. Infrarød omgivelseskontroll kombinert med et smarthus-system gir
optimale muligheter for å kontrollere sin egen hverdag.
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2.6 Tekniske løsninger    
Det finnes etter hvert en del forskjellige løsninger og standarder innenfor
smarthusteknologien. Noen kommuniserer via egne ledningsnett, andre via
strømnettet og noen igjen via infrarøde stråler. Installasjonskostnader og muligheten
for å installere smarthusteknologien i eksisterende bygningsmasse, er av betydning
for spredningen av smarthusløsninger. Scenarieverkstedet dreide seg i liten grad seg
om tekniske spørsmål, men fokuserte på menneskets samhandling med teknologien,
og hvordan teknologien påvirker folks hverdagsliv.
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3 Drivkrefter og trender i scenariene

For best å kunne utvikle scenarier eller fremtidsbilder, tar man utgangspunkt i
drivkrefter for forandring i samfunnet som man mener er av betydning for det området
man skal beskrive; i denne sammenheng innføringen av IKT i boliger for eldre og
demente. Drivkreftene i de tre scenariene er gruppert under overskriftene teknologi,
demografi, økonomi, politikk, verdier og media. Vi tar også med utvalgte tall
(nøkkelfaktorer) som beskriver de siste års demografiske utvikling og viderefører
disse mot år 2010.

I dette kapitlet presenteres drivkreftene for forandring kortfattet. I kapittel 4 gjør vi et
utvalg og en rangering av drivkreftene i forhold til hvor stor betydning de har for
innføringen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i eldreomsorgen og hvor
stor usikkerhet det er knyttet til deres effekter.

3.1 Drivkrefter innen teknologi
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi utvikles i raskt tempo. Den blir mer og
mer integrert i folks hverdagsliv, og kan forholdsvis enkelt tilpasses gruppers behov
og ferdigheter så lenge gruppen er stor nok. Ny teknologi er i begynnelsen preget av
rask prisreduksjon, og det kan ta tid før priser stabiliserer seg. Etter et visst punkt får
man imidlertid en betydelig effektivitetsøkning og kostnadsreduksjon ettersom
teknologien blir allmenn. Deretter fører innføringen av standardteknologien til en
betydelig potensiale for produktivitetsøkning i mange andre bransjer og områder,
f.eks. i helse- og omsorgssektoren.

Eldre kan i sin hverdag ha god nytte av IKT til informasjonsinnhenting,
kommunikasjon, trygghet, komfort og underholdning. Følgende punkter er av
betydning for innføring av omsorgsteknologi i boliger for eldre og demente:

Lønnsom omsorgsteknologi
Omsorgsteknologi, i form av smarthusløsninger og omgivelseskontroll i
eldreomsorgen, er lønnsom i følge beregninger gjort på eldreboliger i Tønsberg og
Nedre Eiker kommune. Dette synes i tillegg å være erfaringen i de norske
kommunene som allerede har investert i slik teknologi. Investeringskostnadene er
nedbetalt etter cirka to år på grunn av redusert behov for bemanning og redusert
sykefravær hos personalet ved at personalet slipper å bruke mye av tiden til å
kontrollere istedenfor å være tilstede for brukerne.
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Utbredt IKT-tilgjengelighet.
Innen 2010 finnes nye IKT-teknologier i alle hjem og offentlig rom, med lave
kostnader for stemme- og dataoverføring. Likeså gir bredbåndsnettet markant
kapasitetsøkning for overføring av informasjon.

Teknologi med nye funksjoner
Innen 2010 er nye funksjoner som talegjenkjenning (i forhold til data og teletjenester
istedenfor bruk av tastatur), mønstergjenkjenning og ’blue-tooth’ teknologi
(smarthuskomponenter koblet i trådløse nettverk) vanlig i bruk. Mye av den nye
teknologien vil innen de neste ti årene få lavere både innkjøps- og
installasjonskostnader.

Brukervennlig IKT i eldreomsorgen
Innen 2010 vil brukervennlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi i
eldreomsorgen være utbredt, f.eks. slik som aktive og passive trygghetsalarmer
integrert i boligen, med overføring til omsorgstjenesten.

Et økende antall kjøpesterke eldre utgjør i større grad et tilstrekkelig stort marked for
tilbydere av omsorgs-, trygghets- og sikkerhetsteknologi slik at det utvikles enkle og
billige løsninger.  Produktutviklingen i retning av universell design gir lav
brukerterskel og økt tilgjengelighet for om ikke alle, så flest mulig.  Markedet for
eldreteknologi øker sannsynligvis kraftig innen 2010. Brukervennlighet forutsetter
også etisk forsvarlige løsninger.

Telemedisin
Telemedisin har vist seg å være kostnadseffektivt. Bruk av telemedisin medfører
trolig at folk får økt tilgjengelighet til helsetilbudet. Det helserelaterte
undervisningstilbudet kommer til å øke i distriktene. Likeså ses metoden på som
faglig forsvarlig. I dag, år 2000, er telemedisin fortsatt i innovasjonsfasen, og
utviklingen skjer så raskt at det er kontinuerlig behov for å videreutvikle allerede
velutviklede tjenester. Økt bruk av fjerndiagnostisering (måleapparater i privathjem
med signaloverføring til legetjenesten) kan også være en effekt av telemedisinsk
forskning. Allerede tilbake i 1997 ble det fra Regionsykehuset i Tromsø stilt nærmere
800 diagnoser ved hjelp av telemedisin, og nærmere 8000 pasienter ved andre
institusjoner fikk sine røntgenbilder vurdert ved hjelp av teleradiologi (SHD 1999).

3.2 Drivkrefter innen demografi/ befolkning
Utviklingen mot år 2010 kan bli preget av:
! Antall eldre øker og blir en mer heterogen gruppe både når det gjelder økonomisk

evne, grad av utdanning, helse og funksjonsgrad. Det er forskjeller i behov for
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trygghet og selvstendighet blant eldre. Likeså kommer det til å være variasjoner i
om eldre er villige til selv å investere egne midler for å fylle de krav de har.

! En økende andel av ’de gamle eldre’ gir økt omsorgsbehov. Antallet demente
øker med antallet av de på 80 år og eldre. Dette fører til et økt samlet pleiebehov.

! En nedgang i omfanget av frivillig omsorg. Familie og pårørende til
hjelpetrengende eldre utfører et betydelig antall årsverk. Helseundersøkelsen i
1985 viser at det ytes omsorg tilsvarende 49.000 årsverk (Velferdsmeldingen, St
meld nr 35). Trolig kommer frivillig omsorg til og reduseres mot år 2010, blant
annet fordi flere eldre fortsatt er i arbeid.

Flere eldre over 80 år
Behovet for helse- og omsorgstjenester kommer i årene fremover å avhenge av blant
annet antallet eldre og deres helsetilstand, da behovet for helse-, pleie- og
omsorgstjenester øker med alderen (pga funksjonssvekkelser).

De siste generasjoner eldre har vokst opp under andre sosiale og helsemessige
betingelser enn tidligere generasjoner. Erfaring viser at helsetilstanden hos eldre
bedres og at levealder derfor har økt.

Figur 1:    Utvikling i befolkningen 67-79 og 80 år+  1990-2030
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De yngste eldre (67 år til 79 år), utgjorde i 1999 om lag 431.000 personer, og
gruppen får en jevn nedgang i perioden frem til 2008, for deretter å øke. De eldste
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eldre (over 80 år) utgjorde i 1999 om lag 188.000 personer og antallet i denne
gruppen øker fram til 2007, for deretter å reduseres. Slik det fremstår i figuren
forventes det en kraftigere befolkningsvekst fram mot år 2030.

Verdiskapning
Den eldre befolkningen i forhold til den yngre
Velferdsordningene for barn, unge og eldrebefolkningen finansieres i hovedsak av
befolkningen som er i yrkesaktiv alder (20-66 år). Tabellen viser fremskrivninger av
barn, unge og eldre i forhold til den antatt yrkesaktive befolkningen. Andelen eldre i
befolkningen reduseres fra vel 14 prosent i 1990 til vel 13 prosent i 2010. Andelen
antatte arbeidsstyrke øker svakt i samme perioden, fra 59  prosent i 1990 til vel 61
prosent i 2010. Det er imidlertid fra 2010 og frem mot 2030 at de store endringene
kommer til syne, både når det gjelder økning i andelen eldre i befolkningen og i
reduksjon av andelen yrkesaktive i befolkningen.

Tabell 1 Befolkningen fordelt på aldersgrupper i fremskrivningen M1-96.
I perioden 1999- 2030. Prosent.

Alder
Årstall 0-19 år 20-66 år 67 og eldre
1990 26,3 59,3 14,4
2010 25,3 61,3 13,4
2030 23,2 57,7 19,2

Kilde: Statistisk sentralbyrå i St meld nr 50 1998-99.

Yrkesaktivitet blant eldre
Personer i alderen 60-70 år er en gruppe som generelt sett har bra økonomi, og dette
gjelder spesielt for de som arbeider fram til de går av med alderspensjon ved fylte 67
år. Utviklingen de siste årene har vist at flere eldre arbeidstakerne går ut av
arbeidslivet før fylte 67 år.
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Tabell 2 Yrkesdeltaking for personer over 60 år i prosent. 1980 - 1997
60-63 år 64-66 år 67-69 år 70-74 år

Menn

1980 76 66 36 19
1986 74 51 26 14
1997 68 40 14 7

Kvinner

1980 41 33 14 5
1986 49 34 14 4
1997 52 30 10 2
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Yrkesaktiviteten blant personer frem til og med 66 år har gått ned i perioden 1980 til
1997. Nedgangen skyldes i stor grad en reduksjon i menns yrkesdeltakelse. Selv om
det fortsatt er store forskjeller i yrkesdeltakelse blant kvinner og menn, er forskjellene
betraktelig redusert i perioden 1980-1997. Også for kvinnene har det vært en økning i
avgang fra yrkeslivet. Men på grunn av den generelle økningen i sysselsettingen
blant kvinner, går ikke yrkesfrekvensen blant kvinner i 60-åra like sterkt ned som
blant menn. Kvinner i aldersgruppen 60-63 år har økte sin yrkesdeltakelse med over
ti prosent i perioden fra 1980 til 1997, mens kvinner i alderen 64-66 år har redusert
sin yrkesdeltakelse.

Økonomisk evne hos eldre
Den gjennomsnittlige samlede husholdningsinntekten etter skatt for
alderspensjonister har økt i perioden fra 1986 til 1996. En økning som utgjør 13
prosent for enslige over 65 år, og tilsvarende 19 prosent for par over 65 år.
Gjennomsnittlig samlet husholdningsinntekt var i 1999 102.500 for enslige og
213.000 for par. Både enslige og par over 65 år har hatt større inntektsvekst i
perioden enn andre aldersgrupper i samme husholdningstype (St meld nr 50 1998-
99).

Behov for hjelp
Selv om det fortsatt er en betydelig utfordring knyttet til mange aleneboende eldre,
viser nyere forskning at omfanget av innsatsen som familie og pårørende utfører er
stabil (jf St.meld. nr. 34 (1999-2000)). En stadig større andel av befolkningen gir
omsorg, men omfanget av omsorgen som hver enkelt yter er noe mindre enn
tidligere. En undersøkelse gjennomført i 1997 (Gautun 1997 i St.meld.nr. 34 (1999-
2000)) viser at samspillet mellom offentlig innsats og familie- og husholdsomsorg er
viktig for å opprettholde den uformelle omsorgen. Tidligere undersøkelser viste at
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andelen aleneboende i befolkningen økte fra 52 prosent i 1970 til 58 prosent i 1991,
videre ble andelen anslått til å øke til 61 prosent i år 2000 (Brevik 1995).

Utviklingen i eldres helsetilstand  får stor betydning for pleie- og omsorgsbehovet i
befolkningen. Sosial- og helsedepartementet har fokusert på at nyere internasjonale
undersøkelser indikerer en bedring i eldres helsetilstand på slutten av 1980 og i løpet
av 1990-årene (jf St.meld. nr. 34 (1999-2000)). Dette kan igjen innebære en viss
bedring i funksjonsnivået, og at behovet for tjenester framover blir mindre enn
befolkningsframskrivninger antyder.

Oppgavefordelingen mellom sykehusene og kommunenes helse-
og sosialtjeneste har medført større oppgaver for kommunene. En økning i antall
innleggelser i sykehus kombinert med redusert liggetid antas å føre til økt press på
de kommunale pleie- og omsorgstjenestene og spesielt behovet for plasser i
sykehjem lokalt i pasientens hjemkommune. Tilsvarende kan utviklingen med økt
poliklinisk behandling føre til økt press på pleie- og omsorgstjenestene i kommunene,
både institusjonsplasser og hjemmetjenester.

Helsetilsynet har utarbeidet et scenarie for sykdomsutvikling for eldre fram til 2030
som viser en økning på hele 60 prosent i pleiebehovet (under bestemte
forutsetninger). Derimot viser den estimerte pleiertilgangen ingen vekst.

Figur 2: Utvikling av pleiebehov, eksemplifisert med insidens av
aldersdemens og potensielt antall pleiere.
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Kilde: Scenario 2030 – Sykdomsutviklingen for eldre fram til 2030, Statens helsetilsyn 6-99

Kommunenes omsorgstjenester
Det er en uttalt målsetting for den norske velferdspolitikken at omsorgstrengende skal
kunne bo hjemme så lenge som mulig. Eldre flest ønsker å bo hjemme så lenge de
kan, og ved å benytte seg av hjemmetjenester er dette mulig. Tabell 3 viser hvor
mange mottakere det er av hjemmetjenester, etter type tjeneste i 1998. Av de omlag
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152.800 personer som totalt er mottakere av hjemmetjenester, er nær 88.000
personer 67 år eller eldre.

Tabell 3 Mottakere av hjemmetjenester, etter type tjeneste. 1998

Mottakere
totalt

Både
praktisk hjelp og
hjemmesykepleie

Bare
hjemmesykepleie

Bare
praktisk
sykepleie

Ikke
oppgitt

1998 152.796 54.643 27.068 68.649 2.436
Kilde: Pleie- og omsorgsstatistikk 1998. SSB

En undersøkelse utført av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
(NOVA) viser at en av tre pleietrengende eldre som bor hjemme, får for lite hjelp til
personlig stell og hygiene. Likevel ønsker 90 prosent av de pleietrengende eldre å
fortsette å bo hjemme. Undersøkelsen er gjort blant mer en 1.600 eldre
pleietrengende over 70 år.

Helse- og omsorgspersonell
Antall årsverk innen pleie- og omsorgstjenesten sier noe om i hvor stor grad en er i
stand til å dekke pleie- og omsorgsbehovet i befolkningen. I 1998 var det omlag
82.700 årsverk innen pleie- og omsorgstjenestene. Ifølge Sosial- og
helsedepartementets tall utgjør ufaglært helsepersonell 25,3 prosent av disse
årsverkene, mens sykepleierne utgjør om lag 18 prosent (St.prp.nr.1:103).
Beregninger basert på ’Helseundersøkelsen 1985’,  tyder på at pårørende yter
omsorg tilsvarende 49.000 årsverk (Velferdsmeldingen, St.meld nr 35:151).

Tabell 4 Årsverk i pleie- og omsorgstjenestene 1998. Absolutte tall.
Årstall Totalt antall

årsverk
Antall sykepleiere Antall ufaglærte

1998 82.794 15.202 26.421
Kilde: Pleie- og omsorgsstatistikk 1998. SSB

Rekruttering til pleie- og omsorgsyrkene er avhengig av arbeidsmarkedsutviklingen
generelt, lønnsutvikling, arbeidsinnvandring, rekruttering til helse- og sosialfaglige
utdanninger (på alle nivå) og yngre arbeidskrafts forventninger til arbeidet.

Rekrutteringen til helse- og sosialfaglige utdanninger går ned. Det viser søkningen til
hjelpepleierutdanningen ved videregående skoler som sank med vel 17 prosent fra
forrige til inneværende skoleår. Søkningen til omsorgsfag sank med 10 prosent og
flere skoler må legge ned sine helse- og sosiallinjer på grunn av for liten søkning.
Tallet på nyutdannede hjelpeleiere har sunket fra rundt 3.000 til rundt 1.000 i året fra
1990 til 1999 (NTB i Kommunal Rapport, 19 mai 2000).
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Sykehjems- og aldershjemsplasser og omsorgsboliger
I 1998 var det totalt 43.200 sykehjems- og aldershjemsplasser i Norge og om lag
8.000 omsorgsboliger. I 2003 planlegger kommunene å ha 44.200 sykehjems- og
aldersplasser, og 25.000 omsorgsboliger (HPE rapp. 1 2000 SHD).

Tabell 5 Antall sykehjems- og aldershjemsplasser og omsorgsboliger.
Absolutte tall.

1996 1998 Anslag i 2003*
Plasser totalt 43.735 43.196 -
Sykehjemsplasser 33.718 34.784 +5.000
Aldershjemsplasser 8.934 7.636 -3.700
Andre plasser 1.083 776 -
Boliger til pleie- og
omsorgsformål

37.882 42.110 +17.000

*Tallene i tabellen for 2003 er basert på kommunenes planer knyttet til Eldreplanen, jf HPE rapp. 1 2000 SHD.
De resterende tallene er hentet fra SSB.

3.3 Drivkrefter innen økonomi
Utviklingen mot år 2010 kan bli preget av:

Redusert oljeinntekter
Hvilken innvirkning på den norske økonomien får reduserte olje- og gassinntekter?
Åpnes det for en oljesmørt økonomi eller begrenses det offentlige engasjement for å
møte de reduserte inntektene i statskassa?

Kommunenes økonomi
I det kommende tiåret kommer det fortsatt til å være forskjeller i kommunenes
økonomiske evne. Blir det slik at bare noen kommuner har kapasitet til å innføre
smarthusteknologi for eldre, mens andre kommuner ikke har råd til en IKT satsing?
Eller kan statlige støtteordninger til innføring av smarthusteknologi, for eksempel
Husbankens tilskuddsordninger, føre til raskere teknologiutbredelse og mindre
forskjeller mellom kommunene når det gjelder utbygging av omsorgsboliger?

Økt etterspørsel etter helsepersonell kan føre til økt lønn innen helse- og
omsorgsektoren og dette vil igjen føre til økte kommunale utgifter.

Redusert øremerking av statlige midler til kommunene, betyr at kommunene
bestemmer i større grad selv hvordan de ønsker å investere bevilgninger til helse- og
sosialsektoren.
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Bruk av IKT i eldreomsorgen kan gi mindre belastning av kommunebudsjetter på
grunn av innsparinger. Investeringskostnadene er f.eks. nedbetalt etter cirka to år
ved bruk av tradisjonell smarthusteknologi i både Tønsberg og Nedre Eiker
kommune.

3.4 Drivkrefter innen politikk
Utviklingen mot år 2010 kan bli preget av:

Reformer
Reformering av velferdsstaten eller avgrensing av det offentliges ansvar? Det kan bli
ideologiske endringer og spenninger i samfunnet, fellesløsninger versus individuelle
løsninger. Omfattende velferdsstat eller individuelt tilpassede og brukerstyrte
velferdstilbud.

Et kontantstøttesamfunnet som gir den enkelte bruker større muligheter til selv å
velge hvilke velferdsordninger som skal benyttes. Trendene frem mot år 2010 kan
føre til at velferdsordningene følger brukerne og ikke institusjonene.

Kommunale beslutningsprosesser
Manglende koordinering i kommunene mellom utbygging og drift av omsorgsboliger
bremser innføringen av omsorgsteknologi. Ved bygging av omsorgsboliger er det
viktig å foreta en helhetsplanlegging av drift, organisasjon og bygninger. For å best
kunne gjennomføre dette kan det opprettes tverrfaglige plangrupper i kommunene.

Kommunal omstillingsevne
Har kommunene evne til å levere rettighetene som etterspørres, dvs klarer
kommunene å levere tjenestene brukerne ønsker og har krav på? Vil det være mer
attraktivt å bosette seg i kommuner som bruker IKT i pleie og omsorg av eldre og
demente?

Arbeidskraftimport
Det er et økt behov for arbeidskraftimport og arbeidsinnvandring til Norge.

Høy oljepris gjør at pengene flommer inn i statens kasse. Rikets tilstand er svært
god. det mangler hender til å drive pleie og omsorg. Norge må åpne grensene for
utenlandsk arbeidskraft. Det er en av de få mulighetene vi har til å dekke behovet,
mener rektor Torgeir Reve ved Handelshøykolen BI.

        (Aftenposten Interaktiv 16.02.00)

Tall fra SSB viser at mot år 2010 må Norge importere minst 40 000
arbeidsinnvandrere hvert eneste år de neste 10 årene for å klare å løse behovet for
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sysselsetting i fremtiden. Mens arbeidsgiver-direktør i Kommunenes Sentralforbund,
Jan Andersen-Gott hevder følgende:

Skal kommunene gjennomføre de reformer Stortinget har vedtatt innen
eldeomsorg, psykiatri og skoleverk, snakker vi egentlig om 100 000 hoder til
kommunesektoren i løpet av de neste 10 årene.

(Jan Andersen-Gott, Aftenposten Interaktiv 15.07.00)

Geriokratiet
Geriokrati innebærer økt politisk makt for eldre og et økende antall eldre som har
yrkesmessig erfaring, bredere kontaktnett og større politisk makt. Et økende antall
eldre i styringssystemene og yngre arbeidstakere i realøkonomien kan gi
interessemotsetninger, for eksempel når det gjelder pensjonsordninger.

Alle unner dagens pensjonister en alderdom i trygghet, etter et liv i nøysomhet og
krig. Men etterkrigsgenerasjonens pensjonister må frykte at dagens unge vil
oppleve pensjonsordningen som urettferdig. Dagens arbeidstakere legger
pensjonsinnbetalingene i potten for dagens pensjonister. For at dette systemet
skal fungere, må dagens ungdom i sin tur betale etterkrigsgenerasjonens
pasjoner. Pensjonssystemet kan imidlertid kollapse, fordi innbetalingene ikke blir
store nok til å dekke utbetalingene. Denne mistanken undergraver systemet.

  (Anders Føllesdal, Kronikk i Aftenposten 27.07.99)

3.5 Drivkrefter innen verdier og holdninger
Verdier og holdninger i befolkningen styrer mange av de valg som tas på ulike
arenaer. Utviklingen mot år 2010 kan bli preget av:

Befolkningens holdninger til smarthusteknologi
Befolkningens aksept av smarthusteknologi i eldreomsorg antas å følge samme
mønster som ved aksept av overvåkningskameraer på offentlige steder og
mobiltelefonbruk, eller en økende motstand mot avhumanisering av eldreomsorgen.
Ønske om trygghet eller frykt for overvåking?

Generasjon X sine verdioppfatninger
Dagens unge (15-29 år), generasjon X, er mer endringsorienterte og positive til
mangfold enn de eldre generasjonene, og de innehar også større
teknologifortrolighet og teknologibegeistring.
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Økt individualisme
Økt individualisme. Individene velger i stor grad hvor og hvordan de ønsker å bo,
samt hvilke fellesskap de tilhører.

Økt innvandring
Økt innvandring fra den tredje verden gir verdimessige endringer.

Customer is king
Vi betrakter oss mer og mer som kunder i samfunnet, og vil innrette forbruket ut fra
betraktninger om pris og kvalitet. Dette kommer også til å gjelde sammenhenger hvor
vi tidligere var underdanige borgere og klienter i velferdsstaten. Nordmenns økende
velstand setter kunden i sterkere posisjon fordi han/hun kan stille ressurser bak krav
og ønsker. Kundene kommer til å ha klare forventninger om pris og kvalitet, og har
lavere terskel for å bytte leverandør hvis tjenesten ikke holder mål.

Offentlig versus privat sektor
Nordmenn er allerede nå opptatt av kvaliteten og tilgjengeligheten på tjenestene
innenfor helse-, omsorgs- og utdanningssektoren, og i mindre grad hvordan
produksjonen av disse tjenestene organiseres. Det er også en tendens til at de mest
ressurssterke velger private løsninger innenlands eller utenlands hvis det offentlige
tjenestetilbudet ikke oppfattes som tilfredsstillende. Denne trenden kommer til øke
fremover mot år 2010.

En undersøkelse utført av Fafo i 1999 belyser folks holdninger til offentlig og privat
drift av helsetjenester og pleie- og omsorgstjenester. Utvalget i undersøkelsen ble
spurt om de mente at privat drift av pleie- og omsorgstjenester som sykehjem og
hjemmetjenester påvirket kvalitet.

Tabell 6: Utvalgets vurdering av kvalitet ved privat fremfor offentlig drift av
pleie- og omsorgstjenester, etter alder. Prosent.

Aldersgrupper
Under 30 30 – 44 45 – 59 60 og eldre Totalt

Bedre kvalitet 40 37 28 24 32
Omtrent den samme 43 42 45 43 43
Dårligere kvalitet 13 13 16 14 14
Vet ikke 4 8 12 19 11
Totalt 100 100 101 100 100
Kilde: Faforapport 300, 1999.

Som tabellen viser mener de fleste at kvaliteten enten er den samme eller bedre. Vi
ser også at det er de yngste som i størst grad tror at kvaliteten blir bedre, mens de
eldste mener i større grad at kvaliteten ikke blir bedre.
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Utvalget ble også bedt om å ta stilling til hvorvidt eldre bør kunne velge mellom
offentlig og privat hjemmetjeneste.

Tabell 7: Utvalgets oppslutning om påstanden at eldre bør kunne velge
mellom kommunale og private hjemmetjenester, etter kjønn.
Prosent.

Kjønn
Menn Kvinner Totalt

Helt enig 63 71 67
Delvis enig 19 15 17
Delvis uenig 7 4 6
Helt uenig 7 4 6
Ikke sikker 4 6 5
Totalt 100 100 101
Antall spurte 489 510 999
Kilde: Faforapport 300, 1999.

To av tre er helt enige i påstanden om at eldre bør få mulighet til å velge mellom
kommunal hjemmetjeneste eller hjemmetjeneste fra et privat firma. Bare om lag ti
prosent er helt eller delvis uenig i dette. Tabellen viser også at kvinner i noe større
grad enn menn at eldre skal ha slik valgfrihet.

Resultatene angir også at det ikke er de eldste, men de yngste som i størst grad er
enig at eldre bør kunne velge mellom kommunal eller private hjemmetjenester. Blant
dem under 30 år er bortimot 90 prosent helt eller delvis enig i påstanden, mens blant
dem over 60 år er om lag 80 prosent helt eller delvis enig (Faforapport 300, 1999).

3.6 Drivkrefter innen media
Utviklingen mot år 2010 kan bli preget av:

Medias fokus på omsorgsteknologi
Medias fokusering på at omsorgsteknologi kan bidra til en avhumanisering av
eldreomsorgen, eller at den gir kommunal lønnsomhet, funksjonalitet og trygghet for
eldre.

Eldre som markedsgruppe
Eldre er i større grad enn andre grupper aktive brukere av ulike media for eksempel
fjernsyn og radio. Utviklingen kan gå i retning av egne fjernsyns- og radiokanaler for
eldre.
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4 Hvilke drivkrefter skal inkluderes i
fremtidsbildene?

To kriterier er viktige for hvilke drivkrefter og trender som inkluderes i scenariene:
1. Hvilken betydning eller påvirkningskraft har drivkreftene og trendene for

spørsmålene som er valgt?
2. Hvor usikre/sikre er drivkreftene og trendene (i hvilken grad kan man forutsi at

drivkraften påvirker fremtiden)?

Scenarieverkstedets analyse og rangering av drivkrefter gjengis i figur 1:

Figur 3:    Analyse og rangering av drivkrefter - IKT i eldreomsorg fram mot 2010
BETYDNING

USIKKERHET Høy Lavere
Høy Grad av offentlig ansvar for

eldreomsorgen
Aksept av omsorgsteknologi (befolkning,
media beslutningstakere)
Brukervennlig IKT
Kommunal omstillingsevne og
fokusområde
Omfang av frivillig omsorg

Grunnleggende drivkrefter

Økt individualisme
Selvvalgte fellesskap/
Relasjonssamfunnet
IKT gir mindre behov for pleie- og
omsorgspersonell
Arbeidskraftimport / innvandring

Lav Mangel på omsorgsarbeidere
Flere ressurssterke eldre:
økonomi/makt/helse
Flere ”gamle eldre”: Økt omsorgsbehov
Forskjeller i kommuneøkonomi
Utbredt IKT tilgjengelighet

      Sikre/sannsynlige drivkrefter

Telemedisin
IKT-investeringer truer
arbeidsplasser innen H&O
Nye IKT-funksjoner vanlig i bruk

Kategorien ’høy betydning’ og ’lav usikkerhet’ gir oss de sikre eller sannsynlige
drivkreftene og trendene for alle scenariene. Punktene i boksen nederst til venstre
finnes derfor igjen i alle scenariene. Kategorien ’høy betydning’ og ’høy usikkerhet’
viser til vesentlige drivkrefter som det hefter stor usikkerhet ved, men som er
vesentlig for innføringen av IKT i boliger for eldre. Punktene i boksen øverst til
venstre danner grunnlaget for hovedaksene i scenariestrukturen og dermed
forskjellene mellom de tre scenariene som er utviklet.



Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i pleie og omsorg av eldre og demente

Arbeidsdokument fra Teknologirådets scenarieverksted, Nedre Eiker 29—30. mai 22

Ved å kombinere de avgjørende drivkreftene med hverandre (holdning til
omsorgsteknologi, grad av offentlig ansvar), så får vi en scenariogrunnstruktur som
vist i figuren under. Denne figuren illustrerer de mulige utfallsrommene for hvordan
det kan gå med bruk av omsorgsteknologi mot år 2010. Hvert "hjørne" danner
grunnlag for ett scenarie, for eksempel når "teknologiaksept" kombineres med
"reformert velferdsstat" (øverste kvadrant til venstre). Det motsatte scenarie (nede til
høyre) kan være at vi får en avgrensning av statens ansvar kombinert med
teknologiskepsis. I alle scenarier legger vi de sikre/sannsynlige drivkreftene til grunn.

Teknologiaksept

Teknologskepsis

Fortsatt
velferds-
stat

Avgrensning
av statens 
ansvar

Scenariogrunnstruktur  - IKT i eldreomsorg mot år 2010

På scenarieverkstedet ble det påpekt, av flere av deltakerne, at den vertikale aksen,
’teknologiaksept – teknologiskepsis’, burde endres til ’god brukervennlig IKT – lite
brukervennlig IKT’. Vi har imidlertid valgt å beholde den opprinnelige aksen da vi
anser brukervennlighet som en underliggende variabel i den vertikale aksen.

Ettersom disse grunnleggende usikkerhetene har stor betydning for fremtidsbildene,
ser vi i neste kapittel nærmere på hva som ligger i dem.
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5 Grunnleggende usikkerheter – aksene i
scenariene

Ut fra analysen og rangeringen av drivkrefter for innføring av IKT i eldreomsorg frem
mot 2010 har arbeidsgruppen valgt ut to avgjørende usikkerhetsfaktorer:

! Aksept av omsorgsteknologi eller frykt for dataomsorg
! Opprettholdelse av velferdsstaten eller en omstrukturert og nedbygget

velferdsstat som åpner i større grad for individuelle løsninger

5.1 Velferdsstatens skjebne - den horisontale aksen
Horisontal akse viser usikkerheten knyttet til utviklingen av velferdsstaten og dermed
det offentliges ansvar/engasjement for eldreomsorgen mot 2010; hvor omfattende blir
det offentliges (stat og kommune) ansvar for eldreomsorgen og hvilken betydning har
individuelle tilbud og løsninger få? Hvor store forskjeller får man i tjenestetilbudet?

Usikkerheten omkring disse spørsmålene kan tegnes ut som et kontinuum med en
restrukturert velferdsstat til venstre og avgrensning av det offentliges ansvar
/individualisering til høyre.

Figur 4: En forenklet fremstilling av dynamikken i horisontal akse.
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1) Økt politisk fokus på eldres situasjon, som igjen skyldes økt andel eldre i
befolkningen.

2) En ideologisk motreaksjon mot økte forskjeller i det norske samfunn gjør at det
blir et klart og vedvarende flertall mot "forskjellssamfunnet". Politisk får
velferdsordninger en renessanse fra år 2004 og utover.

Tre viktige drivkrefter kan tenkes å medføre tydeligere avgrensning av det offentliges
ansvar: 1) Reduksjon av oljeinntektene kombinert med voksende
pensjonsforpliktelser og andre økende sosiale kostnader 2) Verdiskapningsgapet
som oppstår når petroleumssektoren får mindre betydning som andre næringer ikke
lykkes å fylle, og 3) Ideologiske endringer i retning av individualisering og
globalisering, med aksept av en svekket nasjonalstat.

Man kan også tenke seg en mulighet for fortsatt - og styrket velferdsstat, altså et økt
nivå ift. 1999. Dette har arbeidsgruppa, med støtte i rapporter fra bla. ECON (2000 -
Horisont 21) tenkt seg som lite sannsynlig. Det synes være bred enighet om at
offentlige utgifter ikke kan øke i samme grad som før for å realisere en videre
utbygging av velferdsstaten mot år 2010. Dermed står vi tilbake med to sannsynlige
muligheter: reformert velferdsstat eller avgrensing av det offentliges ansvar.

5.1.1 Hva kommer til å føre oss mot en reformert velferdsstat?
Hovedstikkord

! velferdsstatens ordninger reformeres
! offentlige støtteordninger
! offentlig styring gjennom lov- og regelverk
! kommunalt ansvar for eldreomsorgen
! nasjonal kompetanseoppbygging gjennom utdanningsinstitusjonene

Bakgrunn
Økonomi
Solid nasjonal økonomi. Moderat hensynstagen til fremtidig reduksjon i olje/gass-
inntekter. Prioritering av eldreomsorgen delvis på bekostning av andre grupper.
Private økonomiske ressurser brukes i noe mindre grad for å sikre alderdommen,
men overlates familien/arvinger. Restrukturering av kommuneøkonomien for å møte
nye utfordringer.

Politikk
Fortsatt politisk flertall for at eldreomsorgen er et offentlig anliggende. Store og
voksende forventninger om offentlig omsorg - de nye eldre har høyere krav. En
sterkere eldregruppe som er i stand til å ivareta sine interesser ovenfor det offentlige
(geriokrati).
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Mulige konsekvenser for eldreomsorgen i 2010
Bredt offentlig engasjement. Videreutvikling av kommunal eldreomsorg til å gjelde
nye tjenester.

Mulige konsekvenser for innføring av omsorgsteknologi i 2010
Innføring av smarthusteknologi i eldreboliger blir et offentlig ansvar gjennom statlig
og kommunal samordning på:

! Kunnskapsoppbygging. Kommunal og statlig kompetanseoppbygging. Etter-
og videreutdanningsreformen. IKT inn i pleie- og omsorgsutdanningen.

! Økonomisk støtte. Statlig støtte til basispakke av smarthusteknologi i
eldreboliger med muligheter for kommuner og privatpersoner til å utvide
løsningene. Vektlegging av trygghet. Smarthus definert som hjelpemiddel.
Støtte over for eksempel Rikstrygdeverkets budsjett.

! Lovverk. Regulering av bruken av omsorgsteknologi gjennom lover og
forskrifter. Personvern, samtykke, datalagring.

Det blir mindre spillerom for private tilbydere av eldreomsorg. Noe fellesmarked som
ISS i Asker eller hjemmemarked a la Securitas.

5.1.2 Beveger vi oss mot ”avgrensning av det offentliges ansvar”?
Hovedstikkord

! gradvis nedbygging av velferdsstaten
! det offentlige tar seg i hovedsak av dem som ikke klarer seg selv
! privatisering
! redusert offentlig engasjement  i eldreomsorgen
! større regionale/kommunale og sosiale forskjeller
! kontantstøttesamfunnet
! individualisering (kundesamfunnet)

Bakgrunn
Økonomi
Synkende oljeinntekter eller trusselen om fremtidig synkende oljeinntekter, tvinger
staten til å spare inn midler der det er mulig og redusere sin aktivitet. Mindre offentlig
engasjement åpner for mer privat virksomhet. Offentlig fattigdom og ujevnt fordelt
privat rikdom. En rikere eldrebefolkning utgjør et stort omsorgsmarked som private
bedrifter retter sin virksomhet mot.

Politikk/ideologi
Bevisst nedbygging av velferdsstaten. Svekket ønske om fellesløsninger; fra
sosialdemokrati med en aktiv stat mot et liberalt samfunn hvor det offentlige spiller en
mer underordnet rolle. Offentlige økonomiske støtteordninger kanaliseres i større
grad mot enkeltindivider fremfor kommuner/fellestjenester. Selvvalgte fellesskap hvor
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deltagerne får dekket sine behov utenfor offentlig tjenesteyting. Individualisering,
kundesamfunnet.

Mulige konsekvenser for eldreomsorgen i 2010
Større forskjeller i eldreomsorgen. Brukernes privatøkonomi blir i større grad
utslagsgivende for mottatt omsorgstjeneste. Fleksibel kommunal/privat eldreomsorg
lagt opp etter brukernes ønsker/behov/økonomisk evne (kundesamfunnet).
Oppblomstring av private tjenesteytere som bidrar til et bredere spekter av tjenester
til den som kan betale for tjenesten. Tjenestene blir således mer rettet mot personers
private bolig. Det offentlige tar seg av de som faller utenfor systemet. Fortsatt styring
av eldreomsorgen gjennom lov- og regelverk.

Mulige konsekvenser for innføring av omsorgsteknologi mot 2010
Individuelle, kommunale forskjeller i innføring av omsorgsteknologi. Bruk av
omsorgsteknologi lovreguleres. Støtte til innføring av omsorgsteknologi, for å
redusere antallet ansatte i omsorgssektoren. En andel av de som har råd velger
personlig omsorg på bekostning av smarthusteknologiens effektivisering.

5.2 Holdninger til omsorgsteknologi - den vertikale aksen
Den vertikale aksen tar for seg befolkningens (brukere, helse- og omsorgspersonell,
beslutningstakere, pårørende) holdninger til bruk av IKT i helse og omsorgssektoren
mot år 2010. Kommer holdningene til å endre seg i retning av en teknologi iver eller
en motstand mot omsorgsteknologi?

5.2.1 Hva kan skape motstand mot omsorgsteknologi i 2010
Hovedstikkord

! motstand mot ny teknologi
! frykt for at teknologi erstatter menneskelig omsorg
! frykt for sosialt isolerende teknologi
! frykt for overvåkning
! dysfunksjonell og lite brukervennlig omsorgsteknologi
! sviktende offentlig/kommunal organisering og innsyn
! medias fremstilling

Bakgrunn
Det eksisterer en forståelse i samfunnet at bruk av IKT i pleie og omsorg for eldre gir
mindre personlig kontakt og omsorg, sosial isolasjon og økt overvåkning. Man har
også erfart at eksisterende omsorgsteknologi har kritiske svakheter og er lite tilpasset
særtrekkene (produktene har lav brukervennlighet) i pleie- og omsorgssektoren.
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Politikk
H & O sektoren er preget av varierende eller manglende kompetanse og opplæring
innen bruk av IKT. Pleie- og omsorgsutdanningen har ikke integrert IKT i
undervisningen, likeså er dette et neglisjert område innen etter- og
videreutdanningen.

Diffust ansvar og utilstrekkelig kommunikasjon kan føre til ansvarspulverisering og
infrastrukturproblemer mellom leverandør, installatør, kommune, H & O personell.
Dette kan videre medføre manglende individuell tilpasning av smarthusteknologien
og dysfunksjonelle systemer.

Media og formidling
Konkrete negative hendelser omtalt i media fører til en motstand mot dataomsorg.
For eksempel: teknologien svikter i akutte tilfeller (fall, brann) uten at
omsorgspersonalet oppfatter hendelsen fordi tradisjonelle kontrollrutiner er fjernet.

Mulige konsekvenser for eldreomsorgen i 2010
Man har valgt å ikke benytte omsorgsteknologi i pleie og omsorg av eldre. Det er
motstand mot sosialt isolerende teknologi, og IKT brukes kun som hjelpemiddel i
avgrensede sammenhenger (for eksempel betale regninger via nettet,
kommunikasjon, informasjonsinnhenting).

Mangel på H & O personell er løst ved en omorganisering av sektoren, så vel internt,
som eksternt. Man trenger ikke teknologien som avlastning eller løsning for
manglende personell.

5.2.2  Hva kan skape teknologi-iver og teknologiaksept i 2010
Hovedstikkord

! avmystifisering av IKT
! offentlig og kommunal satsning
! økt IKT kompetanse blant fremtidens eldre
! kompetanseheving: grunnutdanning/etter og videreutdanningsreformen
! utvikling av brukervennlige IKT produkter
! markedstilpasning – utvikling av flere produkter rettet mot eldre
! medias makt

Bakgrunn
Flere eldre har IKT erfaring. Produkter med høy brukervennlighet er utviklet. IKT er
blitt integrert som en vanlig og nødvendig element i eldres hverdag – teknologien blir
’usynlig’. Slike erfaringer kan skape en generell oppfatning av at IKT-støttet
omsorgsarbeid bidrar til:
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1) Trygghetsgevinst for beboer og pårørende
2) Selvstendighet for beboer, f.eks. omgivelseskontroll, mestring
3) Komfort: lettvinthet, varme og lys.
4) Sikkerhet, f.eks. at komfyren slår seg av selv ved overoppheting.
5) Kommunikasjon, for eksempel bredbåndsløsninger og internett.

Formålet med en eventuell effektivisering gjennom IKT i helse- og omsorgssektoren
er å frigi tid hos pleiepersonellet, slik at de kan konsentrere sin innsats om den
menneskelige kontakten og dermed bedre kvaliteten på tjenestene som ytes.

Politikk
Innføring av omsorgsteknologi i kommunal eldreomsorg kan vise seg å være
økonomisk gunstig, pga man kan redusere belastningen på helse- og
omsorgspersonell og utsette institusjonalisering av eldre. Dette kommer til å fremme
positive holdninger til omsorgsteknologi og en offentlig eller privat satsing på
innføring av IKT i eldreomsorgen.

Figur 4: Eldre institusjonaliseres senere på grunn av bruk av informasjons-
og kommunikasjonsteknologi i boliger for eldre.
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Markedsaktørenes ’oppdagelse’ og satsing på eldre fører til ubegrenset
tilgjengelighet, produkter med lav brukerterskel og et prisfall på produktene.

Figur 5: Utvikling av brukervennlige IKT-produkter tilpasset eldre brukere

Teknologibedrifter Markedet

1) Innovasjon

2) Seleksjon

3) Brukervennlig IKT- produkter i
eldresomsorgen
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6 Scenariene

Ved å kombinere usikkerhets-aksene som ble drøftet i kapitel 4 oppstår det fire
mulige scenarier. Disse har arbeidsgruppa gitt navnene A) Sammen på den tredje
vei, B) Silicon Valley, C) Status quo,  og D) Når 68'erne blir gamle.

For å gjøre antall scenarier å holde styr på mer overkommelig, har arbeidsgruppen
valgt å se bort fra det scenariet som ligner mest på i dag. Det gjelder scenariet C)
’Status Quo’ hvor vi får fortsatt teknologiskepsis kombinert med reformer av
velferdsstaten. Vi står da igjen med tre scenarier som spenner ut usikkerhetsrommet
mot år 2010, som vist i figuren under.

Figur 6: Scenariogrunnstruktur  - IKT i eldreomsorg mot år 2010
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Scenariene er i figuren plassert i forhold til i hvor stor grad av teknologiaksept -
teknologiskepsis og fortsatt velferdsstat/avgrensning av statens ansvar det kommer
til å være i de enkelte scenariene.

6.1 Innledning
Scenariene som her presenteres er forskjellige med tanke på velferdsstatens
utvikling og teknologiaksept i samfunnet, men de har også en del felles
forutsetninger. De viktigste forutsetninger er disse:

Befolkningen blir stadig eldre. De eldste eldre er den gruppen som øker raskest i
befolkningen. Økt gjennomsnittsalder skyldes blant annet bedre helse, noe som også
gir endringer i eldres livsførsel. Eldre har generelt sett bra økonomi. Økt
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yrkeserfaring, særlig blant kvinner, gjør seg gjeldende i eldrebefolkningen. En økning
i eldrebefolkningen betyr også økt behov for personell.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologien utvikler seg raskt i forhold til kapasitet,
kvalitet, enkelhet og oppgaver som skal løses. Prisen per ytelse synker. I 2010 er
bredbåndsnettet tilgjengelig for en stor del av befolkningen med utstrakte muligheter
for underholdning, sikkerhet, kommunikasjon og komfort. Omsorgsteknologien blir
enklere å installere i allerede bygde hus, enten ved bruk av eksisterende strømnett
eller trådløse signaler. En økende andel av befolkningen har hatt erfaring med IKT
privat eller i jobbsammenheng.

6.2 Scenariene
De tre scenariene som her presenteres, åpner med hver sin hverdagshistorie fra
Norge 2010.

6.2.1 Scenarie A: Sammen på den tredje vei
Etter et nærmere 60 års langt ekteskap lever Martha (76) og Jens (78) fortsatt
sammen. Takket være pensjonene etter mange år i arbeidslivet, har de det bra
økonomisk. Så da kommunen bygget nye eldreblokker borti gaten, flyttet de dit selv
om de måtte bruke en del oppsparte midler.

Jens har begynt å bli surrete. For en tid tilbake fortalte kommunelegen Martha at
Jens har begynnende aldersdemens. Hun hadde vel egentlig skjønt det selv en god
stund allerede. Jens hadde allerede for et år tilbake begynt å slå på kokeplater og
badevann for så og glemme det hele. I tillegg hadde han begynt å vandre ute om
natten og fant ikke veien hjem igjen. Flere ganger har Martha vært nødt til å ringe
rundt til familie og naboer for å få hjelp til og finne han igjen. Martha har vurdert å
søke hjelpemiddelsentralen om å få støtte til kjøp av smartpysj. Smartpysj ser ut som
og fungerer som en helt vanlig nattdrakt, men den har en mikroskopisk brikke sydd
inn i det ene benet. Funksjonene til brikken er mange, den registrerer blant annet
puls, pust og kropptemperaturen til brukeren. Men den viktigste funksjonen i Jens sitt
tilfelle er at brikken innehar posisjonssensorikk, dvs at Martha kan vite hvor Jens er
hvis han vandrer.

Jens er en ihuga togfantast, og hver dag går han ned til togstasjonen for å se hvilke
tog som er i trafikk. Jens fører logg over alle togene som er i trafikk ved hjelp av en
PCfon. Jens sitt oldebarn, Thea (12), har lagt inn bilder av alle togtypene på
PCfonen, slik at Jens bare kan  trykke på bildene eller lese opp tognumret for å få
frem opplysninger om de.
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Da Martha begynte å få vondt i leddene var det en del daglige gjøremål som ble
vanskelig å gjennomføre, og måtte hun be om hjelp fra eldretjenesten i kommunen
for å få badet Jens en gang i uken. De hjelper også til med det tyngre husarbeidet
som hun ikke lenger klarer.

Når Martha er sliten av å passe på Jens og vil ta seg en tur alene ned til senteret i 1
etg. i eldreblokken, da trykker hun bare på fraværsknappen ved utgangsdøren, så
kobles varme- og oversvømmelsesalarmen over til waptelefonen hennes. Hvis hun
skal lengre avsted kobler hun alarmen over til hjemmetjenesten i kommunen. Dersom
alarmen aktiveres kan både Martha og eldretjenesten snakke med og se Jens i
leiligheten og spørre Jens om det er noe galt. De kan også slå av komfyren og
vannet hvis Jens ikke svarer. Så nå bekymrer ikke Martha seg så mye som før
alarmene ble installert.
De små turene har blitt viktigere for Martha ettersom Jens har blitt vanskeligere å ha
med å gjøre. Så lenge Martha får hjelp til å stelle Jens og fortsatt får ha disse
avbrekkene, kan de fortsatt bo sammen og glede seg over de stundene hvor Jens er
klar. For sikkerhets skyld har allikevel Martha reservert en plass på omsorgsboligen
for demente i utkanten av byen. Boligene er topp moderne og vil gi Jens all den
sikkerhet og trygghet han behøver. Ikke er de spesielt dyre heller, etter at man først
har betalt et innskudd.

Nasjonal økonomi
Vi skriver år 2010, og Norge er fortsatt en sosialdemokratisk velferdsstat. Det siste
tiåret har vært preget av reformer og nasjonale satsinger både innen helse- og
omsorgssektoren, utdanningssektoren og statens finanssystemer. Den offentlige
sektoren har satset både på utdanning og kunnskap, og produserer tjenester på en
effektiv måte. 1990-tallets sterke internasjonalisering utfordret den norske
velferdsmodellen. Norsk økonomi åpnet seg ytterlig, samtidig som etterspørselen
etter varer og tjenester produsert på det internasjonale markedet økte sterkt.
Internasjonaliseringen førte også til at regjeringen ikke lenger styrte
nasjonaløkonomien gjennom penge- og finanspolitikk.

I dag, 2010, er den økonomiske politikken dreid bort fra en byråkratisk
samfunnsstyring. I den nasjonale økonomien er det tatt hensyn til innovasjon og
internasjonal konkurranseevne. Den politiske strategien de siste årene har vært å
utvikle partnerskap mellom det offentlige og det private. Staten regulerer i dag
gjennom rammelovgivning og rammebestemmelser. Virksomhetsplanlegging,
målstyring og resultatevaluering i forhold til markedskrav er statens
styringsredskaper.

De siste års reformarbeid har hatt som hovedmål å rydde opp i de ulike offentlige
roller, øke effektiviteten, styrke demokratiet og øke den enkeltes valgmuligheter. I
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tillegg til dette reformarbeidet har en stram styring av offentlige budsjetter bidratt til en
nedgang i sysselsettingen i offentlig sektor. Staten har også gjennomført tiltak for å
dekke fremtidig mangel på sysselsetting, samt for å opprettholde en fortsatt
skattefinansiert velferdsstat gjennom pensjons- og skatteinntekter. Ett av de statlige
tiltakene har vært å stimulere til lengre yrkesaktivitet, deriblant gjennom å utsette
pensjonsalderen til 74 år (2006). Et mer omstridt vedtak var reduksjonen av
pensjonsutbetalingene (2007). Vedtaket førte til en massiv motstand, og resulterte i
regjeringskrise.

Velferdsstaten
Man har organisert helsesektoren etter markedskreftene hvor institusjonene
konkurrerer med hverandre. Offentlige tjenestetilbud er fortsatt sterkt på banen, men i
konkurransen med private aktører. Privatisering er et akseptert prinsipp. Markedet
bestemmer tilgangen på tjenestene. Staten regulerer gjennom rammebetingelser og
kvalitetssikring.

Den moralske og verdimessige opprettholdelsen av velferdsstaten har foregått
gjennom et tverrpolitisk samarbeid. Sentrumspartiene og venstresiden gikk sammen
om å igangsette et nasjonalt holdningsprogram – ”Sammen på den tredje vei.”
Formålet med dette programmet var ’å slå ring om fellesgodene’, for å få Ola og Kari
Nordmann til å verne om det sosialdemokratiske fellesskap, likhet og frihet for alle.

Eldreomsorgen
Brukerperspektivet i helse- og omsorgssektoren er klart styrket i perioden 2005-10.
Sektoren er bevisst på å tilby løsninger som tilfredsstiller krevende kunder.

I eldreomsorgen er det de siste seks, sju årene i stor grad tatt i bruk
smarthusteknologi i både sykehjem, omsorgsboliger og private boliger. Bakgrunnen
til denne satsingen var enkelte kommuners suksess med innføring av
smarthusteknologi i omsorgsboliger på 1990-tallet og tidlig på 2000-tallet. Det viste
seg at bruken av omsorgsteknologi ikke bare reduserte fravær og turn-over blant
helse- og omsorgspersonalet, men også utsatte institusjonalisering av eldre, slik at
eldre kunne bo lenger hjemme.

De første rapportene som kom etter satsingen, viste at nesten alle ansatte trivdes
bedre etter innføringen av smarthusteknologi. Arbeidsdagene var ikke så stressende,
og de ga uttrykk for at de følte at de virkelig fikk ytt omsorg. De siste rapportene
(2009-2010) etter  smarthusteknologi satsingen er mer nyanserte. Det viser seg at
det er store forskjeller på hvordan pleiepersonellet opplever sin arbeidssituasjon, og
det er ting som tyder på at dette har sammenheng med de ulike kommunens
økonomi. I enkelte av kommunene ser det ut til at personellet var svært fornøyd frem
til ett visst punkt, men at den mangelen på folk og et økende antall eldre førte til kutt i
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stillinger. Dermed var man tilbake til strevsomme arbeidsdager - med færre pleiere
og bruk av omsorgsteknologi.

Teknologi
Befolkningens (brukere, helse- og omsorgspersonell, beslutningstakere og
pårørende) holdninger til bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren er positive. IKT blir
sett på som et hjelpemiddel til å optimalisere omsorgstjenesten. Den generelle
holdningen i befolkningen er at selvbetjent teknologi bidrar til selvhjulpenhet, fremfor
alt når tjenesten oppleves som bedre når den ytes av en offentlig ansatt. De med
omsorgsbehov ønsker å løse flest mulig av dagliglivets utfordringer selv, og
egenaktivitet bidrar til øket tilfredshet - tilfredsheten blir høyere når de selv bidrar
gjennom en meningsfull innsats.

En av årsakene til at eldre er positive til bruk av IKT i hverdagen kan være at
markedet har de senere år endret seg. I løpet av de to, tre første årene av dette tiåret
’oppdaget’ IKT-markedsaktører de eldre. Siden 2003 har det eldre kunnet velge og
vrake i produkter som er tilrettelagt og spesialdesignet for dem.

 6.2.2 Scenarie B: Silicon valley
Kari (80) bor alene nå. Mannen døde for et par år siden. Den siste tiden bodde han
på sykehjemmet nedi bygda. Kari har blitt noe dårligere til beins, men klarer seg
fortsatt rimelig bra i huset som mannen bygde. Det er nedbetalt for lengst, og hun
klarer seg greit på oppsparte midler og den kontantstøtten hun får. Etter at Kari falt
og ble liggende en hel ettermiddag uten å komme seg opp, har hun fått installert et
alarmsystem som går til datteren som bor i nabobyen. Faller hun igjen, kan hun
tilkalle datteren som kan være hos henne i løpet av en halvtime. Når datteren drar på
ferie kobles alarmen over til Hauken omsorg- og vektertjeneste. De tar kontakt med
en gang en alarm går og kan komme raskt dersom noe alvorlig står på. En gang kom
de midt om natten, selv om hun bare hadde sovnet i sofaen. En annen gang hindret
de oversvømmelse på badet etter at hun hadde glemt å slå av kranen.

Kari er fornøyd med denne løsningen. Hun er ikke så redd for å bo hjemme lenger.
Datteren er også fornøyd så lenge hun vet at hun får beskjed dersom noe er galt.
Sammen har de også laget en bestilling til matbutikken, slik at hun får mat brakt hjem
en gang i uken. Er det noe ekstra godt hun har lyst på, er det bare å si fra til mannen
som leverer maten, og han legger det inn på pc’en sin.

Nå til torsdag har Kari bestilt kjøttmiddag og iskake fordi hun får Reidun (75) på
besøk. Det gjelder å gjøre litt stas på henne, for Reidun har det ikke så hyggelig der
hun bor. Reidun har vært minstepensjonist i mange år og bor i kommunal
omsorgsbolig. Tidligere var dette populære boliger, men nå er de blitt kostbare for
eldre som bare mottar kontantstøtte, og mye omsorg er det heller ikke å få. Pleierne
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kommer når hun trykker på alarmknappen, men de har nesten aldri tid til å slå av en
prat.

Selv om Reidun treffer andre på sin egen alder, ønsker hun seg bort. Leiligheten hun
leide hele livet ble for dyr for henne og mannen, så omsorgsboligen var den eneste
mulighet for de to. Etter at han døde fikk hun et mindre rom, men fortsatt har hun
plass til en del av tingene sine. Reidun klager ikke. Til torsdag skal hun besøke Kari,
og der er det både hyggelig og som oftest noe godt å få å spise. Det begynner
forresten å bli lenge siden hun fikk i seg noe riktig godt mat.

Nasjonal økonomi
I 2010 har restrukturering og nedbygging av velferdsstaten begynt. En reduksjon i
olje- og gassinntekter grunnet lave priser, en raskt voksende eldrebefolkning og
ideologiske endringer i retning av mindre fellesskapsløsninger, har vært
hoveddrivkreftene bak denne endringen. For ikke å forgjelde fremtidige generasjoner
i form av utenlandske låneopptak, er det nødvendig med større kutt i det offentliges
velferdsgoder. Istedenfor en bred velferdsstat, har man måttet skjære ned på
fellesgodene og heller fokusere innsatsen om grupper med dårlig økonomisk
bæreevne i forhold til sykdom, alderdom, utdanning. Alle eldre mottar likevel en
begrenset kontantstøtte som de kan bruke slik de velger, enten det er på
legetjenester, sykehjemsplass, omsorgsbolig eller til tjenester i privatboligen.
Avkastningene fra oljefondet klarer ikke å dekke opp bortfallet i olje- og
gassinntekter.

Velferdsstaten
Middelklassens verdier og vektlegging av det liberale samfunn utvikler seg på
bekostning av de tradisjonelle arbeiderklasseverdier med vekt på
fellesskapsløsninger. Offentlige støtteordninger/midler gis i større grad direkte til
brukerne, som kan anvende dem på et bredt spekter av tjenester dels fra det
offentlige og dels fra private bedrifter. Det offentlige styrer mer gjennom regler og
påbud, og mindre gjennom finansiell støtte enn tidligere. Offentlige servicekontorer
veileder befolkningen i deres valg av bl.a. lege-, omsorgs- og utdanningstjenester.
Private midler og private forsikringsordninger får mer betydning for den
eldreomsorgen som bestilles/gis den enkelte.

Eldreomsorgen
Fra 2005 ser man en fremvekst av private tjenester innenfor eldreomsorgen.
Tjenestene rettes i noe økende grad mot eldres privatboliger, og er i større grad
tilpasset den enkeltes behov enn tidligere. Økt kjennskap til og aksept av IKT gir en
omfattende bruk av smarthusteknologi i boliger for eldre. Det gjelder både sykehjem,
omsorgsboliger og private boliger. Private firmaer leverer trygghets-, pleie- og
servicetjenester til den som kan betale. Det blir stadig vanligere at eldre handler over
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Internett og får varer brakt til seg, mens tryggheten i økende grad ivaretas av
omgivelseskontrollsystemene som er lagt inn i boligen med tilkobling til
vektertjenester. Fortsatt er en stor gruppe avhengig av tradisjonelle hjemmetjenester,
men denne andelen blir stadig mindre ettersom eldre har økende erfaring med IKT
fra arbeidslivet.

Teknologi
Vektlegging av oppnådd trygghet, og innsparing på offentlige budsjetter har gitt bred
aksept for smarthusløsninger i boliger for eldre. I tillegg til innsparinger gir dessuten
teknologien kommunikasjon, komfort og energiøkonomisering, noe som teller positivt
inn på den offentlige aksept. Til tross for en del protester mot det såkalte
’overvåkingssamfunnet’, har de aller fleste eldre etter hvert vendt seg til teknologien.
Eldre har fått større mulighet for å bo hjemme lengre og man har også sett at
teknologien kan gi eldre mer privatliv på institusjon, ved at pleierne nå ikke lenger må
gå inn i leilighetene for å sjekke de eldre. Det har utviklet seg et stort marked for
smarthusløsninger i private boliger, med ulike alarmfunksjoner knyttet til private og
dels offentlige vekter- og omsorgstjenester. Det offentlige har bidratt med midler til
forskning på smarthusteknologi i private hjem, fordi slik teknologi kan bidra til utsatt
institusjonalisering. Teknologien er blitt differensiert, rimeligere, sikrere og dessuten
langt lettere i bruk enn tidligere. Den er også mer fleksibel i den forstand at et utall av
tjenester kan kobles på en enkel grunnteknologi i boligen for eldre. De tilfellene i året
hvor eldre blir liggende alene i lengre perioder i privatboligen sin fordi alarmene ikke
virker, er ikke nok til å endre et generelt positivt offentlig bilde av omsorgsteknologien
for eldre.

For enkelte har fjerndiagnostisering over Internett også blitt en realitet. Det er nå blitt
vanligere å kjøpe hjemmeapparater som analyserer urin og blod og måler
blodtrykket. Analysedataene sendes privatlegen over Internett som analyserer
resultatene og foreskriver medisiner til apoteket som bringer dem ut.

En rekke smarthuskomponenter er utviklet, men ikke tatt i bruk i særlig grad.
Intelligente kjøleskap og talestyrte kjøkkenforklær fikk aldri noe stort marked, selv om
talestyrte komponenter generelt ble mer vanlig i bruk.

Fortsatt er det en del forskjeller blant eldre i kjennskapen til IKT og bruken av den,
men private kurs og opplæring fra familie- og vennskapskrets har hjulpet mye på
situasjonen. Stadig flere eldre har dessuten erfaring med bruk av IKT som
arbeidsverktøy fra arbeidslivet, og bruker det nå til underholdning, kommunikasjon og
for å øke tryggheten. Eldres bruk av IKT som dagligdags verktøy har gjort mange
selvhjulpne i forhold til oppgaver som tidligere krevde fysisk aktivitet, som handling av
dagligvarer o.a. Teknologien har gitt eldre muligheten til å bo lengre hjemme, noe
som av de fleste eldre anses som ønskelig. På den annen side har det vært
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begynnende diskusjon om sosial isolasjon av eldre i deres privatboliger. Kravet om
bygging av flere eldresentre, private eller statlige, er derfor allerede reist.

6.2.3 Scenarie D: Når 68’erne blir gamle
Arne (70) har sunget i mannskoret Fossekallen i 25 år. Koret er et sterkt nettverk,
noe som resulterte i at han og de andre kormedlemmene for åtte år siden gikk
sammen med sine familier om å etablere boligkomplekset Hagestaden. De sparte
over lengre tid, og målet var å kunne bo et sted med flere generasjoner, ikke kun
eldre. Boligene er delt inn i leiligheter med livsløpsstandard. Arne har Parkinsons og
til tider er det vanskelig for ham å gjennomføre sine daglige rutiner. I tillegg til
mobiltelefon har han alltid med seg trygghetsalarmen. Får han problemer, bruker han
alarmen. Da er ikke hjelpa langt unna fordi det private firmaet med alarmene holder til
i samme boligkompleks. Til boligene hører det også med felles aktivitetsrom. De
inneholder lekserom, bibliotek, datamaskiner og hobbyrom, som Arne setter stor pris
på. Hver ettermiddag går han med rulatoren og små korte subbende skritt bort til
aktivitetsrommet for å surfe på PC’en, lese aviser, snakke med både gamle og unge.
Han vet at det alltid er noen å treffe der. Av og til trenger han hjelp med PC’en og da
hjelper noen av ungdommene ham. Arne er svært ettertraktet når de yngste skal
gjøre samfunnsfagsleksene sine; han husker godt og har i en mannsalder vært
politisk kommentator i Aftenposten. Han hjelper spesielt Thomas (9 år) mye, fordi det
ser ut til å gå litt trådt med leksene. Foreldrene hans er nettopp blitt skilt og
besteforeldrene bor i Balsfjord. Arne føler at han er blitt en slags ’reservebestefar’, og
at han er til nytte.

Arne synes det er hyggelig å be korgutta over på middag. Men han bor alene og
synes det er litt masete og ordne i stand, derfor ringer han Eli eller Turid fra Human
Care. De handler inn og hjelper til med matlagingen og så er det jo litt hyggelig med
noen damer når korgutta skal ha mimrekveld, da hører de på gamle susete Beatles
plater og snakker om kor-turene sine.

Når sykdommen i perioder tar ordentlig tak og han i tillegg er plaget med angst,
ringer Arne til Human Care for å få hjelp til å dusje og til å få lagd litt mat. Det er de
samme kjente ansiktene som kommer hver gang, og Arne setter pris på det. De vet
hvordan han ønsker ha det og han slipper å forklare hver gang hva han trenger hjelp.
Arne synes det er trygt å vite at Human Care kan bistå med det meste og at de alltid
kan stille opp når Arne trenger hjelp. Det koster litt, men Arne synes det er vel
anvendte penger.

Skepsis til omsorgsteknologi
I 2010 har mange eldre i en årrekke vært vant til å bruke mobiltelefon, boligalarm,
fjernkontroller til TV/radio/garasjeåpner/bilåpner osv. Denne teknologien inngår som
en naturlig del av pensjonisthverdagen. Omsorgsteknologien er brukerstyrt, og
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teknologi som oppfattes å være lite brukervennlig og nyttig selger rett og slett ikke.
Det har også vist seg at kvaliteten på implementeringen av omsorgsteknologi er lite
vellykket på grunn av en dårlig forberedt elektrobransje. Produkt- og
elektrisitetstilsynet har de siste årene mottatt flere meldinger om uhell og skader ved
bruk av teknologi i forbindelse med behandling eller livsopphold. Dette har ført til
overskrifter i mediene. Spørsmålet om hvem som er ansvarlig når noe går galt er
svært aktuelt. Det har vist seg at dårlige avtaler og mangelfull kommunikasjon
mellom leverandører, installatører og kommunen har resultatet i en
ansvarspulverisering mellom de ulike instansene. Resultatet er at skepsis til teknologi
i befolkningen økes. Situasjonen i 2010 er at enkelte eldre selv anskaffer
teknologiske hjelpemidler som fremmer trygghet og sikkerhet. Eksempler på
hjelpemidler er trygghetsalarm, komfyralarm og fall-alarm.

I Norge i 2010 er det fortsatt skepsis mot omsorgsteknologi som erstatter behovet for
å ha en person til stede i for eksempel intimsituasjoner som stell og toalettbesøk, og
ved måltidene. Mange oppfatter denne teknologien som å stå i motsetning til sosiale
relasjoner og menneskelig kontakt fordi  det blir færre timer samvær med andre
mennesker/ omsorgspersonell. Frykten for at eldre i større grad blir sosialt isolert av
omsorgsteknologi gjør at det er motstand mot bruk av slik teknologi. Vanlige
gjøremål som å gå på postkontoret/dagligvarebutikk for å kjøpe mat og betale
regninger blir erstattet med teknologiske alternativer.

Samtidig gir  teknologien mulighet til økt sosial kontakt og hindrer sosial isolasjon.
Eksempler på det er billedtelefon eller bruk av internett.  Dette er på mange måter en
videreføring av hjelpemidler som mange eldre kjenner fra arbeidslivet.

Velferdsstatens utvikling
De nye generasjonene eldre er i 2010 vant med høy levestandard, de har et høyere
utdanningsnivå enn tidligere generasjoner, de er kjøpesterke, de pensjonerer seg
tidligere, de er kravstore og vant til å kunne få sine ønsker og behov innfridd.
Velferdsstatens idealer var ved tusenårsskiftet at alle skal ha lik rett til tjenester
uansett hvor de bor, alder og sosial bakgrunn. Moderniseringen av velferdsstaten har
blant annet ført til at det i større grad enn tidligere er etablert omsorgstilbud i privat og
kommersiell regi. Dette tilbudet supplerer de kommunale tjenestene, og medfører at
det finnes tilbud og muligheter for eldre til å supplere det kommunale tilbudet og til å
unngå ventetid. Kommunene krever egenandeler for sine tjenester, og tjenestene er i
større grad enn tidligere fordelt ut fra behov og økonomisk situasjon. Derfor benytter
mange eldre seg av det private/ kommersielle tilbudet av omsorg, og interessen viser
at det er stor betalingsvilje blant eldrebefolkningen.

Handlingsplanen for eldreomsorgen som ble satt i verk på slutten av 1990-tallet, førte
til økt etterspørsel etter arbeidskraft i offentlige sektor, samt økte utgifter til
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velferdsstaten. Når det offentlige ikke klarte å fylle det økte kravet etter arbeidskraft,
økte omfanget av den tredje sektor. Den tredje sektor bidrar med produksjon av
tjenester ut fra en ideell, ikke-profitabel målsetning. Noe av mangelen på arbeidskraft
i sektoren blir dekket av arbeidsinnvandring.

Frivillighetsarbeid utgjør en betydelig andel av årsverkene innen den offentlige
sektor, og frem mot 2010 økte denne andelen betydelig. Flere frivillighetsprosjekter
er nå igangsatt, deriblant prosjektet ’Eldre hjelper eldre’. Formålet med prosjektet er å
styrke eldres livskvalitet. Utgangspunktet tas i eldrebefolkningens konkrete behov,
interesser og muligheter, samt engasjementet der hvor de bor. I prosjektet legges det
vekt på nettverksskapene aktiviteter (forebygger ensomhet og isolasjon). Det å skape
og holde ved like sosiale nettverk er av stor betydning.

Gode levekår består av mer enn god helse. For eksempel er omsorgstiltak som
bidrar til sosial kontakt og vedlikehold av nære bånd til familie og venner viktig .
Eldres hverdag blir i større og større grad tilpasset den enkeltes behov. Et eksempel
på dette er bedriften Human Care som har som formål å fremme kontakt mellom
gamle og unge. De utfører omsorgs- og pleietjenester som gjør det mulig å bo trygt
hjemme så lenge man ønsker. Human Care tilbyr sine tjenester til kommuner,
privatpersoner og næringsliv. De tar utgangspunkt i at hvert menneske har sine
spesielle ønsker om hva som skal til for å gjøre hverdagen enklere og triveligere. I
tillegg til tjenester som sosialt samvær, kan Human Care tilby for eksempel
matinnkjøp, rengjøring, fysioterapi, ergoterapi og tekniske hjelpemidler.

Eldre har i 2010 større grad enn tidligere  anledning til selv å styre hvilke tjenester de
ønsker seg, spesielt etter at kontantstøtten for eldre ble innført. Den nye
kontantstøtten  gir den enkelte person større mulighet til å kontrollere når og hvordan
forbruket av velferdsgoder skal finne sted. Kontantstøtten muliggjør å velge selv
hvilke tjenester de ønsker seg, samt hvor og hvordan de foretrekker å bo.

Eldreomsorg
Boligmønstre som forsterket aldershomogeniteten ble forsøkt endret. Nye
aldersbalanserte modeller for lokalsamfunn og bosetting kalt Hagestadmodellen
forsøker å bidra til at ulike aldersgrupper integreres, og tendensen til eldregettoer
motvirkes.
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7 Visjoner, strategier og etiske dilemmaer for
innføring av smarthusteknologi i boliger for eldre for
perioden frem til 2010

Deltakerne på scenarieverkstedet fikk i oppgave å utarbeide mål eller visjoner for
innføringen av smarthusteknologi i boliger for eldre. Målene og visjonene ble
utarbeidet i gruppearbeid og deretter presentert og diskutert i plenum.

7.1 Visjoner
Brukeren i fokus

1. Tilbudene og tjenestene må tilrettelegges slik at eldre kan ta individuelle valg.
Eldre må selv få bestemme hvor mye smarthusteknologi de skal ha, f.eks.
hvilke alarmer de skal installere.

2. Et av formålene med IKT er å bidra til å opprettholde eldres mestringsevne og
selvstendighet. For eksempel kan bruk av sikkerhetsteknologi, som komfyr- og
vannvoktere,  redusere de eldres behov for oppmerksomhet ved bruk av
komfyr og dermed høyne både nivå av mestringsevne og selvstendighet.

3. Kommunikasjonsteknologi (PC/Internett/Smartphone) kan bidra til både økt
kommunikasjon, informasjonsinnhenting og underholdning, og på denne måte
kan kommunikasjonsteknologi forhindre isolasjon.

4. Det må tilstrebes slik at eldre får flere valgmuligheter og økt innflytelse med
tanke på både type produkter og utvikling produkter. Det må tilrettelegges for
en god dialog mellom bruker og leverandør, f.eks. gjennom at brukerne og
brukerorganisasjonene blir rådspurt ved utforming av informasjons- og
kommunikasjonsteknologien.

Pleie og omsorgspersonellet
1. Et annet formål med bruk av smarthusteknologi er å frigjøre tid hos helse- og

omsorgspersonalet til økt omsorg og menneskelig kontakt. Merkontakten som
bruken av smarthusteknologi gir må ikke kuttes bort ved å spare inn på pleie-
og omsorgspersonell.

2. Det bør satses på økt bruk av mobile løsninger hos pleiepersonell, og da
særlig hjemmehjelp, da dette kan gi økt tid til omsorg. F.eks. ved bruk av
bærbare PCer med oppkobling til hjemmehjelpsentralen, kan journaler
oppdateres automatisk etter hjemmebesøk, og pleieren slipper å ta turen
innom sentralen før neste hjemmebesøk.
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Utvikling av livsløps- og tekniske standarder, samt lovverk
1. Boliger bør bygges med livsløpsstandard i større grad enn i dag. Dette kan

hindre overflytting til institusjon når man blir eldre. Det må utvikles tekniske
standarder for bruk av smarthusteknologi i boliger.

2. Det er likeså behov for en universell utforming av bolig, produkter og
omsorgstjenester. Det må kravspesifikasjoner til bolig og omsorg.

3. Alle norske hus skal ha telekommunikasjon som muliggjør smarthus. Man
må planlegge for bredbåndssamfunnet ved bygging av boliger for eldre.

4. Det må utvikles retningslinjer og lovverk for innføring og bruk av
smarthusteknologi i boliger for eldre.

Opplæring
1. Det må satses på opplæring innen bruk av IKT av både sluttbrukere (eldre)

og tjensteytere (pleie- og omsorgspersonell). Innføring i bruk av IKT må
også bli en del av grunnutdanningen av helse og omsorgspersonell.

2. Eldre bør ta i bruk IKT tidligere slik at de trenes opp og blir trygge brukere
før en eventuell funksjonshemming.

7.2 Strategier
Scenarieverkstedsdeltakerne ble deretter bedt om å utforme tilstrekkelige strategier
for å nå disse målene.

Sentral samordning og kommunal satsning
1. Det trengs et overordnet organ eller kompetansesenter for bruk av

omsorgsteknologi som koordinerer informasjon, evaluering, satsing og
rådgivning. Organet må være en sentral aktør og pådriver som kan utvikle
brukeres kravspesifikasjon og tekniske standarder. Eventuelt kan et
samarbeid mellom eksisterende organer og instanser (f.eks. Husbanken,
Rikstrygdeverket, forskningsinstitusjoner, etc) være mulig.

2. Det må gjennomføres en statlig og kommunal avklaring av støttebehov,
finansieringsansvar og finansieringsmuligheter ved innføring av
smarthusteknologi i boliger for eldre.

3. Det må foretas kommunal omstilling. Kommunale etater må jobbe sammen i
tverrfaglige prosjekter ved utbygging av boliger for eldre, de må samarbeide
på tvers av etatene for å få en helhetlig satsning og gjennomføring av både
planleggingen og selve utbyggingen. Dette innebærer også at investerings- og
driftsbudsjetter samordnes.
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Brukeren i fokus
1. Et viktig brukeraspekt er at IKT skal også benyttes til kommunikasjons- og

underholdnings øyemed. Det er viktig å søke IKT-løsninger som bidrar til å
redusere ensomhet.

2. Det må utarbeides robust og brukervennlig teknologi. Det er viktig å foreta
omfattende testing, og fortrinnsvis bør IKT produkter for eldre utvikles i dialog
mellom bruker og leverandør.

Utvikling av livsløps- og tekniske standarder, samt lovverk
1. Det må utredes et lovverk som er tilpasset å regulere bruk av

omsorgsteknologi (bl.a. samtykkeproblematikk). Videre bør det lages
forskrifter for å sikre kvalitet og kravspesifikasjon til utbyggere. Både lover,
forskrifter og kravsspesifikasjon må være behovsorientert, og ikke kun
orientert omkring tekniske løsninger.

2. Det må utarbeides standarder, både nasjonale og internasjonale, for
smarthusteknologi i boliger for eldre.

Kompetanse – opplæring og forskning
1. Det må satses på kompetanseoppbygging. Det bør forskes på effekter av IKT

og smarthusteknologi, og resultatene må inn i pleie- og omsorgsopplæringen.
2. Det må investeres i etter- og videreutdanning av pleiepersonell, og opplæring

av brukerne i bruk av IKT.
3. Det må opprettes et fora for kunnskapsutveksling mellom teknologer og pleie-

og omsorgspersonell.
4. Det må gjennomføres pilotprosjekter finansiert av staten i bruk av

smarthusteknologi i boliger for eldre. Eksempelvis vil pilotprosjekter i hvert
fylke/region gir rask kompetanseoppbygging

7.2 Etiske dilemmaer
Til slutt ble deltakerne bedt om å formulere de etiske dilemmaer som de så for seg
ved bruk av omsorgsteknologi

1. Hvordan ta høyde for informert samtykke ved demens? Hvem bestemmer
hvilke tekniske elementer den demente skal få innført i sin bolig/hverdag?

2. Det er en viss fare for at bruk av omsorgsteknologi kan føre til mindre omsorg
og kontakt med pleie- og omsorgspersonell.

3. En automatisering eller bortfall av støttesystemer, f.eks. vaktmøter,  kan
svekke kunnskapsoverføring blant pleie- og omsorgspersonalet.

4. Forskjeller i kommuneøkonomi kan gi forskjeller mellom kommunene i
innføring av omsorgsteknologi.
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5. Det er en fare for at bruk av smarthusteknologi kan holde eldre hjemme til
tross for at de har et pleiebehov.

6. Hvem tar omsorgsteknologien hensyn til; de eldre, pårørende eller
pleiepersonell? Ligger det mulige konflikter i dette?
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