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1 Innledning 
 
Informasjons- og kommunikasjonsteknologien (IKT) preger dagens samfunn. 
Samtidig med denne teknologiske utvikling vil man de nærmeste årene oppleve et 
sterkt økende antall eldre.  
 
Hva er de konkrete utfordringer knyttet til eldre og informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi? Hvordan kan de positive mulighetene benyttes og 
negative virkninger unngås?  
 
Lekfolkspanelet har fått i oppdrag fra Teknologirådet å diskutere to overordnede 
tema i sammenheng. Disse er: 
 Eldres bruk av IKT i hverdagen.  
 Bruk av IKT i pleie og omsorg for eldre og demente 

 
Eldres bruk av informasjonsteknologi i hverdagen har vi hovedsakelig sett på som 
opplæring av eldre innen IKT. Vi har også drøftet de muligheter og begrensninger 
teknologien reiser for informasjon, aktivitet og for bedre kontakt med andre. 
 
Bruk av IKT i pleie og omsorg er i denne sammenhengen i hovedsak ment som bruk 
av smarthusteknologi i boliger for eldre og demente. Med slik teknologi menes bruk 
av integrerte IKT-komponenter. Eksempler på slik smarthusteknologi/ 
omsorgsteknologi er bl.a. sensorer som automatisk kan registrere farlige situasjoner 
som fall, overopphetet komfyr eller sensorer i utgangsdører som varsler om at noen 
kommer inn eller om uønsket ’vandring’.  
 
Juridiske og etiske spørsmål om kontroll, overvåking og samtykke i forbindelse med 
slik smarthusteknologi har i den sammenheng spilt en viktig rolle for oss.  
 
Ifølge Eldres IT-forum er ’eldre’ de over 55 år, og de utgjør derved rundt en fjerdedel 
av det norske folk. Eldre er en uensartet gruppe, med svært ulike behov og 
forutsetninger. Deres økonomiske evne, grad av utdanning, deres helse og 
funksjonsgrad varierer sterkt.  Uansett dreier det seg om en stor og viktig del av 
befolkningen.  
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2 Overordnet perspektiv 
 
IKT er viktig for alle i dagens samfunn. Hva finnes av midler og tiltak for å sikre at alle 
grupper får lik informasjon og like muligheter når det gjelder IKT. Lekfolkspanelet har 
som nevnt to overordnede perspektiver når det gjelder eldre og IKT; (1) eldres bruk 
av IKT  (2) å se IKT i sammenheng med pleie og omsorg av eldre og demente. 
 
2.1 Pleie og omsorg 
Eldre er en uensartet gruppe med forskjellige behov og mestringsevne. Disse eldre 
har ulikt hjelpebehov, ulik mestringsevne og læringsevne. Smarthusteknologi kan 
brukes på forskjellig måte i mange av disse fasene, og reiser forskjellige utfordringer 
som:  

• Bruk av smarthusteknologi må gi reell og opplevd forbedring i brukerens 
velferd og trygghet.  

• Brukerens behov må alltid komme først.  
• Antallet pleiere må opprettholdes.   
• God opplæring av personalet som skal betjene teknologien er nødvendig. 
• Ved innføring av teknologiske løsninger for en beboer, er informasjon viktig. 

Beboerne må informeres om hva hensikten med de teknologiske løsningen er, 
hvordan de virker, og hvilken nytte de kan ha av dette. 

• Mange av dagens elektroniske løsninger er spesielle trygghetstiltak.  
Tryggheten må være primært rettet mot brukerne, men kan også føre til at 
pleiepersonell og pårørende vil føle seg tryggere på brukerens (og egne) 
vegne  

• Det er viktig at man tar hensyn til individuelle forskjeller, slik at teknologien i 
alle tilfeller tilpasses den enkeltes situasjon og behov.  

• Ved bruk av smarthusteknologi, må den minst inngripende teknologiske 
løsningen benyttes.  

• For å bevare rettssikkerheten ved innføring av smarthusteknologi i boliger for 
eldre, er det viktig at kravet om informert samtykke blir overholdt.  Ved 
demens er informert samtykke problematisk, noe et nytt og bedret lovverk må 
ta hensyn til.   

 
Mestring av hverdagen 
Mange eldre er engstelige for ikke å kunne mestre hverdagen. For eldre kan bruk av 
smarthusteknologi oppleves som en trygghet ved at det varsles ved for eksempel 
varmeutvikling på komfyr, oversvømmelse på bad og liknende. IKT kan fungere som 
en hukommelsesstøtte for eldre som dermed får oppleve en økende mestring av 
egen bosituasjon. Aldersdemente fungerer bedre om de får fortsette å bo i kjente 
omgivelser. Endring av bosituasjon vil kunne svekke allmenntilstanden. 
Smarthusteknologi kan dermed bidra til at eldre og demente kan bo lengre hjemme. 

 4



Sluttrapport fra lekfolkskonferansen Eldre og IKT                                                                    

 

Sosial kontakt kan økes ved brukervennlige telefoner, mer menneskelig omsorg fra 
pleierne, pårørende og andre. 
 
Trygghet for personalet 
Smarthusteknologi kan gi pleiepersonell trygghet på at de blir varslet  når farer 
oppstår i andre deler av boligen. Dette gjør at pleiepersonellet kan konsentrere seg 
helt og fullt om èn person om gangen. Mer tid kan dermed brukes til menneskelig 
omsorg, istedenfor på kontrollrutiner. Endrede rutiner fører til mindre stress og 
mindre slitasje på  pleierne. Dette vil igjen ha en positiv effekt på beboerne.  
 
Eldre har ofte motforestillinger mot IKT. Uvitenhet er ofte en avgjørende årsak. 
Informasjon og kunnskap om IKT vil være viktig her. Det må også presiseres at 
panelet legger vekt på at opprinnelige pleiefunksjoner skal opprettholdes, og at det 
utarbeides retningslinjer om dette.  IKT skal være et nyttig supplement til pleie og 
omsorg.   
 
2.2 Opplæring av eldre i IKT 
Målet med opplæring av eldre i IKT må være at de som ønsker det kan få opplæring i 
bruk av IKT.  
 
Hvordan skal opplæringen foregå?  
Når det gjelder opplæring av eldre drives det i dag hovedsaklig opplæring av ideelle 
organisasjoner på frivillig basis. Det kan synes som om det offentlige er svært lite 
interesserte i å gå inn med konkrete tiltak og økonomisk støtte. Av de tilbudene for 
eldre som allerede finnes i dag kan vi nevne følgende: 

• skoler, jamfør: valgsfagsordningen  
• bibliotek 
• eldreråd 
• pensjonistforeninger 
• eldresentra 
• særutvalg 
• folkeuniversitetet 
• korrespondanseskoler 
• fylkesutvalg osv 

 
På lekfolkskonferansens første dag informerte Kjell Gunnar Sørensen fra Norsk 
Pensjonistskole om skolens undervisningsaktivitet. Det spesielle for Pensjonistskolen 
er at de retter undervisningen til pensjonister. Hovedmålgruppen er personer over 55 
år og personer som nærmer seg 55 år (pensjonsforberedende kurs). Skolen har kurs 
om blant annet grunnleggende bruk av PC/tekstbehandling/internett osv og kurs som 
forbereder pensjonsalderen. Disse kursene er forholdsvis begrenset når det gjelder 
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kapasitet. 
 
Sidsel Bjørneby  fra Human Factor Solution sa i sitt foredrag på lekfolkskonferansen 
at mange biblioteker i hele landet  i tillegg til sine tradisjonelle oppgaver også gir kurs 
til eldre i bruk av PC og internettkurs. I tillegg fungerer det slik at eldre på biblioteket 
tilbyr brukerstøtte til de eldre. 
 
Det finnes også en rekke andre utdanningsinstitusjoner som driver med opplæring 
innenfor IKT, men få som driver undervisning rettet direkte mot eldre. I tillegg er mye 
av opplæringen forholdsvis kostbar, noe som igjen kan medføre forskjeller blant eldre 
når det gjelder å tilegne seg ny kunnskap i forhold til IKT. 
 
Kongsbergmodellen 
På lekfolkskonferansen la Torleif Løvgren fra Kongsberg frem sine erfaringer fra IT-
opplæringen for seniorer på Kongsberg -  i denne rapporten omtalt som Kongsberg-
modellen. Modellen baserer seg i stor grad på frivillighet, idealisme og utstrakt 
samarbeid mellom forskjellig frivillige organisasjoner og kommunale instanser. 
Undervisning av eldre IT-brukere finansieres der delvis av grunnskolen ved å innføre 
denne aktiviteten som valgfag, Røde Kors tilbyr lokaler og datautstyr i et 
treningssenter som ”Åpent verksted”, eldrerådet  gir pedagogisk veiledning til 
elever/studenter og folkeuniversitet etablerer kurs. Det er også flere tilsvarende 
modeller for slik opplæring, bl.a. fra Grefsen-Kjelsås bydel i Oslo, hvor elevene ved 
ungdoms- og videregående skoler har drevet IT-opplæring av eldre. Disse kursene 
har for begge parter vært positivt både faglig og sosialt. Lekfolkene ønsker å 
oppfordre følgende organer og institusjoner til å bidra for å gi de eldre en god IKT-
opplæring ved å trekke erfaringer fra bl.a. opplæringen på Kongsberg: 
 
Lekfolkspanelet mener Kongsbergmodellen fint kan overføres  til andre kommuner. 
Videre anbefaler panelet at det opprettes flere pensjonistskoler. 
Voksenopplæringsloven gir retningslinjer for opplæring i voksen alder. Denne bør 
kunne brukes av pensjonister. Biblioteker som i tillegg til sine tradisjonelle oppgaver 
har kurs for eldre i pc-bruk bør utvide dette tilbudet. 
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3 Lovverk 
 
3.1 Lovverk som regulerer bruk av IKT i pleie og omsorg av eldre 
Vi beveger oss alle gjennom ulike faser i livet. Etter hvert som vi blir eldre kan vi få 
behov for en rekke tjenester fra det offentlige for å klare oss gjennom hverdagen – 
gradvis eller akutt kan vi alle bli mer eller mindre hjelpetrengende. Eldre med 
demensproblemer trenger mye hjelp både fysisk og psykisk. Her kan ulike 
teknologiske installasjoner være supplerende tiltak som det kan være riktig og 
nødvendig å ta i bruk. I dag mangler vi et tilstrekkelig lovverk til å regulere bruk av 
teknologi innenfor omsorgstjenester for eldre og demente. Bestemmelser om eldre, 
personvern eller teknologi er spredt på ulike lover/forskrifter/retningslinjer. Dette gjør 
lovverket uoversiktlig og vanskelig å forholde seg til for bl.a. omsorgssektoren. 
 
Stortinget har nylig vedtatt en ny lov om personopplysninger 
(personopplysningsloven) som skal erstatte dagens personregisterlov og som 
forventes å tre i kraft tidligst 1. januar 2001. Den nye loven regulerer kun i en viss 
grad bruk av teknologi  i pleie- og omsorgstjenester.  
 
Lekfolkspanelet mener derfor at vi må få en egen lov som regulerer bruk av 
smarthusteknologi i boliger for eldre og demente. 
 
Innholdet i lov som regulerer omsorgsteknologi 
Lekfolkspanelet mener at en ny lov om omsorgsteknologi bør omhandle: 
 

• enhver som har behov for pleie og omsorg uavhengig av boligform, det være 
seg egen bolig, omsorgsbolig eller sykehjem skal få et godt tilbud 

 
• loven må utformes slik at de personopplysninger som teknologien produserer 

ikke skaper personvernproblemer. Rettssikkerheten til den enkelte må 
ivaretas. 

 
• i loven må det vektlegges et godt system for internkontroll ved bruk av 

”omsorgsteknologi”, slik at bruken blir forsvarlig og i overenstemmelse med de 
eldres interesser. Det må gjelde for både offentlige og private tjenesteytere 
innenfor pleie- og omsorg. Internkontrollen må godkjennes og tjenesteyterne 
må sikres oppfølging av eksternt kontrollorgan, for å forhindre feilbruk av 
teknologien.  

 
• loven må presisere hvilke etiske betraktninger som må ligge til grunn når 

omsorgsteknologi tas i bruk.   
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3.2 Lovverk som regulerer IKT-opplæring 
Opplæring i bruk av IKT, er grunnleggende for å kunne mestre å delta aktivt i dagens 
og morgendagens samfunn.  

 
Statsminister Jens Stoltenberg sa 10. juni i Dagsrevyen at: ’Vi vil sørge for alles 
tilgang til den nye teknologien”. Statssekretær Britt Schultz i Nærings- og 
handelsdepartementet uttalte noen dager senere, det som Grete Knudsen også 
hadde vært inne på at: ”Vi må vokte oss for at nye teknologi ikke skaper nye 
skillelinjer i samfunnet”.  
 
Dagens lover om opplæring, og etterutdanningsreformen spesifiserer borgernes 
rettigheter til grunnleggende opplæring og kompetansebygging.  

• Lekfolkspanelet mener således at alle grupper i samfunnet, og for denne 
sammenheng eldre, har rett på opplæring i bruk av IKT.  

 
Rettigheter 
For at Stoltenberg, Knudsens, Schultz og andre politikeres ord skal bli virkelighet, 
anser panelet det som en viktig forutsetning at denne rettigheten blir nedfelt i et eget 
lovverk eller ny forskrift. Lovverket må spesifisere hvem rettighetene gjelder for, og 
hvilke rettigheter som garanteres.  

• Lekfolkspanelet mener at alle samfunnsborgere har behov for nødvendig 
kompetanse på området, og derfor må omfattes av loven. Loven må garantere 
minimum av innføring i form av en grunnopplæring.  

• Lekfolkspanelet mener videre at det må være et individuelt ansvar å utvikle sin 
kompetanse videre gjennom bruk av eksisterende utdanningstilbud.  

 
Kommunalt ansvar 
Lover og forskifter gir rom for tolkning og skjønnsmessige vurderinger. 
Lekfolkspanelet mener dette må søkes unngått så langt som mulig for å ikke føre til 
utilsiktet forskjellsbehandling. Opplæring er et overordnet samfunnsansvar som bør 
administreres av kommunene 

• Lekfolkspanelet mener at på grunn av forskjeller i kommuneøkonomi, må 
loven garantere likt økonomisk tilskudd til alle, uavhengig av bosted 

 
Sikring av garantier 
Rettigheter som garanteres, må følges opp med mulighet til å kreve garantien oppfylt.  

• Lekfolkspanelet mener at ny lov må inneholde retningslinjer for hvordan 
garantiene kan kreves oppfylt.  
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4  Etikk 
 

Lekfolkspanelet konstaterer at etiske spørsmål hører til de store utfordringer i 
omsorgssektoren. Innføring av informasjonsteknologi vil kunne forsterke eksisterende 
problemer og dilemmaer, samtidig som det kan medføre forbedringer for den enkelte 
pleietrengende. Klargjøring av de etiske aspekter er derfor viktig. 
 
Eldres verdighet og velferd må ivaretas. 
 
I kravet om å ivareta de eldres verdighet og velferd ligger det også at det legges til 
rette for egenaktivitet, selvrealisering, sosial kontakt, et positivt selvbilde og egen 
opplevelse av trygghet og glede. Det er også en sammenheng mellom disse 
faktorene og den eldres helse.  
 
Eldres ulike behov 
Det går et skille mellom den friske eldre og den eldre som er mer avhengig av 
assistanse og hjelp/pleie. 
 
Det går også et skille mellom de som bor i egen bolig, det være seg  privat- eller 
omsorgsbolig og andre pleietrengende. 
 
For den som bor i egen bolig vil mye av den teknologiske hjelp det her er snakk om, 
framstå som service og ikke nødvendigvis innbefatte omsorg.  Dermed vil også 
kravet til etikk bli strengere for de brukere som er under kommunal/fylkeskommunal 
omsorg.  
 
For brukere som er under omsorg, går et viktig skille mellom de som har rent fysiske 
plager som krever hjelp og stell fra pleiepersonell og brukere med aldersdemens. 
 
For sistnevnte gruppe er det spesielt nødvendig at brukerens behov og ønsker ikke 
blir unødvendig skadelidende. En stor del tekniske hjelpemidler og alarmer har uten 
tvil positive virkninger for brukerne. I valget mellom ulike teknologiske og andre 
løsninger bør respekten for det enkelte individ være utslagsgivende. Andre hensyn 
bør være underordnet.  
 
Det må skapes forståelse for og åpenhet om bruken av moderne 
informasjonsteknologi i omsorgsarbeid og følger av eventuelt ikke-bruk bør drøftes.  
 
Også det å la være å ta i bruk nødvendig teknologi, kan være uetisk.  
 
Overvåkingens etiske dilemmaer  
I arbeidet med aldersdemente pasienter er ulike overvåkingstiltak et mulig middel for 
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å avverge skade for den pleietrengende. Moderne informasjonsteknologi har økt 
mulighetene for slik overvåking. Aktuelle overvåkingsteknologier i omsorgssektoren 
kan for eksempel være sensorer i utgangsdører som varsler uønsket ”vandring” eller 
en form for elektronisk fotlenke (elektrisk brikke) som muliggjør lokalisering av 
pasienten.  
 
Vi er klar over at overvåking har en negativ klang i omsorgstjenesten. Likevel vil vi 
aldri komme helt bort fra overvåking for den typen aldersdemente pasienter det her 
er snakk om.  Overvåking må alltid skje med den pleietrengendes beste for øye og 
bør begrenses til det. 
 
”Heller å bli overvåket og hjulpet, enn ikke hjulpet i det hele tatt.” Panelet slutter seg til dette 
ekspertutsagnet.  
 
All overvåkning forutsetter informert samtykke fra de pleietrengende eller lovhjemmel. 
Hvis disse ikke er i stand til å ta avgjørelser selv, bør de pårørende eller oppnevnte 
verger gi slik samtykke i samråd med dem. 
 
Panelet anbefaler innføring av klare betingelser ved overvåking: 

• tiltaket må knyttes til et klart spesifisert formål. 
• den underliggende kontrollen må være hensiktsmessig. 
• teknologien må gi klar forbedret trygghet for liv og helse. 
• nivået av oppnådd trygghet må være dekkende for den enkelte 

pleietrengendes behov. 
• dette må være den minst inngripende måten å oppnå nivået av trygghet på. 

 
Under disse betingelser vil et overvåkingstiltak være akseptabelt.  
 
Teknologien skal ikke være erstatning for pleiepersonell  
For beslutningstakere i stat og kommune kan innsparingen av økonomiske midler 
ved innføring av IKT i omsorgstjenesten være en viktig motivasjon. Dette er forståelig 
og ikke nødvendigvis uetisk. Men når innføring av informasjonsteknologien reduserer 
kvaliteten på omsorgstjenesten fortoner saken seg annerledes. Teknologi er ingen 
erstatning for omsorg og medmenneskelig kontakt, den er bare et supplement.  
 
Vi må passe oss for at teknologien ikke framstår som den eneste riktige løsning uten 
at den enkeltes behov for menneskelig varme og omsorg har blitt nøye vurdert. Vi må 
ikke komme dit hen at de eldre pleietrengende får en bolig full av teknologiske 
finesser, men omsorgen må de skaffe selv. 
 
Vi kommer ikke bort fra at teknologien bokstavelig talt må håndteres av 
pleiepersonell, pårørende og andre som fyller omsorgsoppgaver. Teknologien må 
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derfor også oppfylle krav om pålitelighet og driftssikkerhet for at disse kan yte en best 
mulig innsats.  
 
Pleiepersonell har en nøkkelrolle i å ta i bruk den nye teknologien i omsorgssektoren. 
De etiske konfliktene som kan oppstå berører pleiepersonell direkte. Det er ikke 
sikkert at deres utdanning forbereder dem for de problemer de vil kunne stå overfor i 
praksis. Tekniske standarder og minimumskrav, samt retningslinjer for gode 
prosedyrer vil kunne dempe denne usikkerheten.  
 
Panelet mener at vi ikke har noen reelle alternativer i dag å ta de teknologiske 
mulighetene i bruk. Utviklingen lar seg ikke reversere. Dermed må samfunnet tar de 
nødvendige skritt for å regulere og kontrollere denne utviklingen og bruken av 
teknologien i omsorgstjenesten.  
 
Lekfolkspanelet mener / anbefaler: 
• Bruk og innføring av teknologi må ikke erstatte den personlige omsorg, den må 

forbli kun et supplement til den eksisterende omsorgstjeneste.  
• Det må bli formulert gode prosedyrer og retningslinjer, samt tekniske standarder 

og minimumskrav for bruk og innføring av teknologien i omsorgstjenesten. 
• Når teknologiske løsninger velges i omsorgstjenesten må formål, funksjon og 

tiltenkt brukergruppe spesifiseres klart av de ansvarlige beslutningstakere. 
• Det må stilles et absolutt krav om at de valgte teknologiske løsninger er det beste 

for brukeren gitt dens spesielle behov. 
• Pleiepersonalet / beslutningstakerne i kommunen må delta aktivt i planleggingen 

av hvilke tekniske løsninger som er til det beste for de pleietrengende. 
• Etikk må vektlegges i atskillig sterkere grad enn i dag i utdanningen for 

helsepersonell. 
• Oppdragsgiver må stille krav til leverandøren av teknisk utstyr vedr. service, 

driftssikkerhet mm. 
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5 Politisk og økonomisk perspektiv 
 
Næringsminister Grete Knutsen uttalte i sin IT-politiske redegjørelse i Stortinget 9.mai 
2000 at Norge skal være et informasjonssamfunn for alle, inkludert de eldre. Panelet 
mener at dersom dette målet skal nås, må staten være økonomisk bidragsyter. Det 
virker for lekfolkspanelet som om det offentlige pr. i dag er svært lite interessert i å gå 
inn med konkrete tiltak og økonomisk støtte til IKT-opplæring for eldre. En opplæring 
som lekfolkspanelet mener faller inn under Voksenopplæringsloven av den 28.mai 
1976, nr. 35, ”§ 1: Målet for voksenopplæringen er å hjelpe den enkelte til et mer 
meningsfylt liv. Denne loven skal bidra til å gi mennesker i voksen alder likestilling til 
kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering og 
personlig utvikling og styrker grunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid med 
andre i yrke og samfunnsliv.” Det finnes en rekke institusjoner som driver med 
opplæring innenfor IKT, men få som driver undervisning rettet direkte mot eldre. I 
tillegg er opplæringen som drives forholdsvis kostbar, noe som igjen utelukker eldre 
med forholdsvis begrensede midler. 
 
Eldre som ønsker tilgang på IKT-opplæring må få den muligheten, slik at de ikke 
risikerer å falle utenfor viktige deler av samfunnet. Selv om lekfolkene er svært 
positive til den type samarbeidsmodeller som tidligere er nevnt brukt i Kongsberg, tror 
vi ikke at de er tilstrekkelige for å sikre et bredt og noenlunde likt tilbud om IKT 
opplæring til de eldre. Statlige midler må inn dersom man ønsker seg å sikre at ikke 
lokale og regionale forskjeller blir utslagsgivende for de eldres mulighet til å bidra og 
delta i den delen av samfunnet.  
 

• Lekfolkspanelet anbefaler at det opprettes et statlig/kommunalt utvalg med 
mandat til å få en bred IKT-opplæring av eldre i system. 

 
Det er for lekfolkspanelet viktig at de eldre sees på som en ressurs og ikke bare som 
en ren utgift! 
 
Hvordan sikre like vilkår for bruk av IKT innen eldreomsorgen i alle landets 
kommuner? 
Lekfolkspanelet stiller seg positive til bruk av IKT i boliger for eldre under en del 
forutsetninger som har vært nevnt tidligere. Slik situasjonen er i dag er det kun et 
fåtall pensjonister som har muligheten til å bo i en omsorgsbolig, hvor ny teknologi er 
installert. Dette mener vi ikke er godt nok.  
Lekfolkspanelet har gjennom innkalte eksperter fra Tjeldveien omsorgsbolig i 
Tønsberg kommune og fra Nedre Eiker kommune fått høre om det daglige liv i 
boliger for eldre og demente hvor smarthusteknologi er innført. Her er det mye å lære 
for mange av landets kommuner. 
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De fleste eldre ønsker å bo lengst mulig i sitt eget hjem, men av praktiske grunner 
må de ofte flyttes til en institusjon. Ved å installere smarthusteknologi i eget hjem 
kunne de ha bodd hjemme lenger. Enkle tiltak som: 

• elektronisk døråpner 
• vindusåpner 
• ekstra ringeklokke til telefonen og dørklokke 
• komfyrvarsler 
• trygghetsalarmer 
• evt datautstyr 

kan gjøre at de eldre kan mestre hverdagen i eget hjem lengre. Ved å få installere 
denne typen teknologi kan de eldre føle trygghet, sikkerhet, og samtidig føle seg 
selvhjulpen. Det kan samtidig bidra til at selvrespekten øker. 
 
Panelet mener 

• at de erfaringene som er gjort i bl.a. Tønsberg kommune og Nedre Eiker 
kommune bør komme alle norske kommuner til del.  

• at Husbanken går inn for å gi ekstra lån/bevilgninger til de som bygger bolig 
med livsløpsstandard og legger til rette for IKT-innstallering når det blir 
ønskelig eller nødvendig. 

• at kommunene må ha ansvar for aktiv og tilrettelagt informasjon om 
omsorgsteknologi ovenfor de eldre og eventuelt pårørende eller verger. 

• at kommunene må forpliktes til å tilby nødvendige og funksjonelle smarthus-
løsninger i de tilfeller der det er ønskelig og letter den hjelpetrengendes 
hverdag.  

• at bruk av omsorgsteknologi for den enkelte bør i utgangspunktet være et 
frivillig valg, men i bofellesskap må den enkelte akseptere visse standard 
installasjoner (f.eks. brannalarm, kokeplatesensor av hensyn til egen og 
andres sikkerhet.) 

• at kommunene således har et ansvar for å tilby et alternativt og likeverdige 
tilbud i de tilfeller der de eldre selv ikke ønsker slik teknologi. De eldres 
privatøkonomi eller kommunes økonomi skal ikke være til hinder for at omsorg 
og pleie kan gis uten bruk av smarthusteknologi. 

 
 
Teknologien skal brukes der den er best – menneskene der vi er best. 
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6 Lekfolkspanelets sammensetning 
 
Espen Roe 31 Geolog Oslo 
Arne Klem 77 Pensjonist/ malermester Oslo 
Berit  Tonhaugen 48 Kommuneansatt Oslo 
Else-Karin Ekrem 
Hunze 

69 Pensjonist/ interiørarkitekt Drammen 

Sigrid Haugsrud 63 Pensjonist/kontoransatt Biristrand 
Dan Walter Lindberg 36 Produksjonsplanlegger Nykirke 
Nina Rolfseng 36 Hjemmeværende Stavern 
Jens Heldahl 60 Pensjonist/ 

bankfunksjonær 
Mandal 

Arne Bjørnstad 57 Konsulent Kristiansand 
Odd Rødseth 66 Journalist/ infosjef Bergen 
Anne Lise B Haugland 53 Reiseleder Lysekloster 
Stian Elvebakk 20 Student Trondheim 
Magne Skavern 48 Sjåfør Trondheim 
Sigrun Moe 73 Pensjonist/ teleingeniør Levanger 
Anne Cecilie Larsen 23 Farmasøyt Grøtavær 
Kari Tande 36 Hjelpepleier Rossfjordstraumen 
 
 
Tor Grønbech Prosesskonsulent  Trondheim 
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7 Lekfolkskonferansens organisasjon og forløp 
 
7.1 Valg av konferanseform og tema 
Det  blirr stadig større oppmerksomhet om hvordan bruk av moderne teknologier 
endrer samfunnet. Noen mener at teknologier kan og bør styres, slik at den ikke blir 
misbrukt. Andre mener at en del teknologier har ’innebygget’ visse verdier i sin 
bruksform. 
 
Når det gjelder innføring av ny og komplisert teknologi søker de folkevalgte gjerne 
råd hos eksperter. Men ekspertmiljøene er ofte små, og de samme personene 
rådspørres gjerne om ulike saker. Det fører til at en liten gruppe mennesker i kraft av 
sin teknologiske kompetanse får stor innflytelse på samfunnsutviklingen. Det er 
dessuten vanskelig å avgjøre hvilke fagmiljøer som er relevante i tverrfaglige 
spørsmål. 
 
Lekfolkskonferanser er en metode for teknologivurdering. Her  blir vanlige 
samfunnsborgere arbeider seg frem til et felles, veloverveid standpunkt før 
teknologien blir tatt i bruk. Vurderingen omfatter ulike aspekter ved innføring eller 
bruk av teknologi, blant annet etiske, økonomiske, politiske, sosiale og juridiske sider 
i tillegg til mer snevre teknologiske aspekter. Konferansen blir dermed et verktøy i et 
aktivt demokrati. 
 
Mange emner kan passe for behandling i lekfolkskonferanser. Det er imidlertid en 
fordel at tema er politisk aktuelt, men at den politiske prosessen ikke er kommet så 
langt at partiene har tatt stilling. Problemområder som egner seg for 
lekfolkskonferanser kjennetegnes ved at det finnes delte oppfatninger om dem og at 
de inneholder normative spørsmål som angår store grupper i samfunnet. 
 
Tema for lekfolkskonferanser er vidt definert fra arrangørenes side. Utover en vid 
ramme – i dette tilfelle overskriften ”Eldre og informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi” – er det lekfolkene som definerer konferansens innhold 
nærmere. Det gjør de ved å formulere de spørsmålene som ekspertene skal besvare 
og som konferansen skal dreie seg om.  
 
Målsetninger 
Lekfolkskonferansen hadde tre mål: 

 Å gi samstemte råd om eldre og IKT til politikere, myndigheter og andre 
beslutningstakere 

 Å skape et forum for dialog mellom eksperter og ikke-eksperter 
 Å bidra til en allsidig og informert offentlig debatt om temaet 
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7.2 Valg av lekfolk 
I slutten av mars ble det annonsert i åtte landsdekkende og regionale aviser etter 
lekfolk til konferansen om eldre og IKT. Vel 230 personer meldte sin interesse. Disse 
kom fra hele landet, og det var god bredde når det gjaldt kjønn, alder, yrke, 
utdanning og bosted. Mange av søkerne viste et stort engasjement når det gjaldt 
eldreomsorg, mens få hadde klare meninger om selve temaet Eldre og IKT. 
 
De 16 lekfolkene ble valgt ut på følgende måte: De meget få av de 230 som ikke 
definert som lekfolkene ble  sortert ut. Prosjektstaben grovsorterte de resterende 
søkerne etter kjønn, alder og bosted. Så plukket man ut ca 40 søkere som var 
balansert i forhold til yrke og utdanning. Det ble lagt stor vekt på å få en bred 
sammensetning ut fra det brevene fortalte om søkerne. 
 
Prosjektstaben valgte tilslutt 16 personer ut fra samme kriterier. De var i alderen 20 til 
77 år, 8 kvinner og 8 menn fra hele landet. 
 
7.3 Lekfolkenes forberedelser 
Lekfolkene møttes på to helgesamlinger før selve lekfolkskonferansen. Det skjedde i 
slutten av april i Oslo og i midten av mai i Sandnes. På disse forberedende 
samlingene ble lekfolkene kjent både med hverandre, konferanseformen og temaet 
eldre og IKT. De satte seg inn i temaet ved å lese utvalgt faglitteratur, delta i 
diskusjoner og å høre på oversiktsforelesninger fra inviterte fagfolk. 
 
Mye av tiden på de forberedende helgesamlingene ble brukt til å utarbeide de 
spørsmålene som konferansen skulle dreie seg om.  
 
7.4 Valg av eksperter 
Prosjektstaben ba en rekke personer fra ulike fagmiljøer om å komme med forslag til 
temaer som kunne være relevante for lekfolkene, samt forslag til eksperter som 
kunne holde foredrag på konferansen. Henvendelsen gikk blant annet til fagfolk som 
jobbet daglig med eldre og IKT, forsknings- og kompetansemiljøer, aktuelle 
myndigheter og interesseorganisasjoner.  
 
Spørsmålslisten og lekfolkenes instrukser om hva slags eksperter de ønsket var 
utgangspunktet for prosjektstaben da ekspertpanelet ble satt sammen. De 15 
utvalgte ekspertene fikk spørsmålene de skulle besvare i sine innlegg i forkant av 
konferansen. De ble bedt om å svare på ca 3-4 spørsmål hver. Alle spørsmålene ble 
stilt til mer enn en ekspert.  
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7.5 Konferansen dag for dag 
Konferansens første dag, fredag 16. juni 2000, var ekspertenes dag. Hver ekspert 
holdt et foredrag på 20 minutter basert på de spørsmålene hver især hadde fått fra 
lekfolkene. 
 
På formiddagen lørdag 17. juni 2000 ba lekfolkspanelet ekspertene om å utdype 
punkter i sine foredrag ved å stille oppfølgingsspørsmål. Det ble også tid til spørsmål 
fra publikum. Fra lunsj var konferansen lukket. Lekfolkspanelet trakk seg tilbake for å 
forberede sluttdokumentet.  
 
Lekfolkspanelet fortsatte sitt arbeid hele søndag 18. juni, og måtte ta natten til hjelp 
for å bli ferdig mandag. Klokka 06.30 mandag morgen var den foreløpige 
sluttrapporten ferdig.  
 
Mandag 19. juni 2000 presenterte lekfolkspanelet sitt sluttdokument for eksperter og 
tilhørere i Folkets Hus. En foreløpig, skriftlig versjon av dokumentet ble delt ut. 
Presentasjonen ble fulgt av en spørsmålsrunde hvor ekspertene fikk anledning til å 
rette opp faktafeil, slik at disse kunne rettes opp i det endelige dokumentet. Etterpå 
ble det generell diskusjon og reaksjoner på innholdet i dokumentet, både fra 
eksperter og publikum i salen. Til sist ble sluttrapporten overlevert John Alvheim, 
leder av Stortingets Sosialkomité. 
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