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Velferdsteknologi gir muligheter –
og utfordringer

En må alltid gjøre individuelle vurderinger og individuelle 
tilpasninger

Særlig vil spørsmål knyttet til etikk og datasikkerhet bli 
mer relevante.

Velferdsteknologi utfordrer lovverket 

Pasient – og brukerrettighetsloven §4-6a 



Etiske prinsipper og utfordringer som regulerer 
bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi

Etiske utfordringer ved bruk av VT et stort felt

Viktig å ha i tankene de etiske prinsippene, som prinsippet 
om å gjøre andre godt, om ikke å skade , om autonomi etc. 

Autonomi

Mennesket har kompetanse og rett til å gjøre egne valg. Vi 
har rett til å bestemme over oss selv og forhold som angår 
oss. Det er viktig å huske at medvirkning og medbestemmelse 
er viktige faktorer for å ivareta vår autonomi.





Erfaringer med 
lokaliseringsteknologi

Bo lengre hjemme

Utsette behov for ytterligere tjenester

Tidlig intervensjon

"Tidsvindu" er begrenset

Forventer reduksjon av alvorlige utrykninger og 
redningsaksjoner



Læringspunkter 
Ansatte er positive til bruk av GPS

trygghet for bruker, pårørende og ansatte 
Fravær av tvang

Hovedutfordringen ser ut til å være å sikre at GPS er 
med når personen med demens går ut. 

GPS`en må ha en form som kan redusere faren for at 
en ikke går ut uten GPS`en.

Behov for organisering av tjeneste i kommunen for 
oppfølging av varsler , lokalisering og henting. 

Pårørende en viktig ressurs 





Resultater pilot Mobil trygghetsalarm

• Bruker kan bo lengre i egen bolig og 
utsette behov for høyere omsorgsnivå

• Reduserte kostnader/ressursbruk 
leteaksjoner

• Redusert behov for tilsyn og praktisk 
bistand. 

• Mulighet for at pårørende kan avlaste 
kommunen

• Økt aktivitet – bedre helse – mindre 
tjenester

http://bit.ly/1Lr7seR

Mobil trygghetsalarm

http://bit.ly/1Lr7seR


Medisindispenser

• Elektronisk medisinhåndtering

• Medisinering kan håndteres av brukeren selv 

og/eller pårørende når funksjonsnivået er 

tilfredsstillende. 

• Får varsel når medisinen skal tas, og sms

kan gi varsel til hjemmesykepleien når 

medisinen ikke blir tatt.

• Effektiviseringspotensial

http://bit.ly/1R03VG7

http://bit.ly/1R03VG7


Spillteknologi 
Spillteknologi kan fungere som en aktivitet innen eldreomsorgen.
Det skaper mye  engasjement, interesse og moro både før, under og etter
spilling.

• Sosialt fellesskap 

• Mestringsfølelse 

• Vekker konkurranseinstinktet, premiering 
viktig 

Erfaringer viser at spillteknologi gir



Foto: Henning Tunsli

Takk for oppmerksomheten

anne.fossberg@baerum.kommune.no


