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Utfordringen: 
Måten vi i dag produserer tjenester på er ikke bærekraftig, i en fremtid hvor 
Flere personer vil leve flere år med flere helseproblemer samtidig 



Måltavle 

1. Flere kan klare seg selv bedre (selvhjulpenhet) 

2. På måter vi selv ønsker (verdighet) 

3. Mer makt som tjenestemottaker (brukerinnflytelse) 

4. Støtte for yrkesaktive (sosial infrastruktur) 

5. Lønnsomme investeringer (i eget hjem lengst mulig) 

6. Utløse uutnyttede ressurser (mobilisere nettverk) 

7. Attraktive arbeidsplasser og karriereveier (status) 



Hvilken effekt må vi oppnå gjennom tjenesteutvikling? 

Alder 

Kr/døgn 

2700 

Død Hjemmebaserte 
tjenester 

Heldøgns 
institusjonsplass 
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Får vi til det folk ønsker – 
‘å klare meg selv hjemme så lenge helsa holder’ 
er det også det mest lønnsomme.. 

• Livskvaliteten er bedre når folk bor hjemme 
• Hjelp gjennom sosiale nettverk er større 



Strategi: Forenkle og konkretisere! 



FALL ENSOMHET 

KOGNITIV SVIKT 

Strategi: Forenkle og konkretisere! 



FALL ENSOMHET 

KOGNITIV SVIKT 

Strategi: Forenkle og konkretisere 



FALL ENSOMHET 

KOGNITIV SVIKT 

Strategi: Forenkle og konkretisere 

Samhandling med andre 

 forsinker utvikling av 

 sansetap og hjelpebehov 

Bedre mental og fysisk 

helse reduserer  

ulykkesrisiko 

Øker tryggheten  

øker deltakelsen i 

sosiale fellesskap  



FALL ENSOMHET 

KOGNITIV SVIKT 

Strategi: Forenkle og konkretisere! 
Og legge på en teknologisk revolusjon! 

Samhandling med andre 

 forsinker utvikling av 

 sansetap og hjelpebehov 

Bedre mental og fysisk 

helse reduserer  

ulykkesrisiko 

Øker tryggheten  

øker deltakelsen i 

sosiale fellesskap  

Teknologi som  
hindrer og varsler  

hjelpebehov 

ØKT  
TRYGGHET 

Teknologi som  
frigjør tid for den 

profesjonelle tjenesteyter 

ØKT  
BRUKERNÆRHET 

Teknologi som  
kompenserer  

for sanse- og funksjonstap 

ØKT  
SELVHJULPENHET 

Teknologi som  
formidler informasjon  

mellom aktører 

BEDRE 
SAMHANDLING 



Både stat og kommune er på banen! 
 Men FoU-satsingen er moderat 
 I et spenningsforhold til ‘næringsnøytralitet’ 
 Tusen blomstrer blomstrer – eller mange kokker? 
 Lovgivningen kommer etter.. 
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«Det at mor var med i GPS-forsøket 
gjorde at jeg kunne stå halvannet 
år lenger i arbeid» 63 år gammel datter 



Får markedet gode nok rammebetingelser? 

 Et marked for offentlige innkjøp – rom for innovasjon 
 Stort behov for standardisering- ISO er på banen 
 Konsumentpolitikk for individmarkedet 
 En leverandørindustri er klar 
 
DAMVAD: Stort vekstpotensial, per nå for stor avstand 
mellom bruker og leverandør 



Klarer vi den globale konkurransen? 

USA  

• fokus på sykehus og ‘anti-aging’ medicine,  
• Individ og husholdningsmarkedet 
• Har ikke omsorgssektor slik vi kjenner den 
 

TYSKLAND 
• Hemmes av storselskaper og legemakt 
• Omsorgsarbeidet som ubetalt familiearbeid 
 

JAPAN 
• Teknologifiksert og ingeniørstyrt 
• Løsninger tres ned over befolkningen 
 

SKANDINAVIA og UK 
Brukerfokus innenfor et kommunalt ansvar 
Teknologi og organisasjon sees sammen 
 
 
 

Vi mangler ikke en eneste forutsetning 
for å kunne bli en verdensledende 

velferdsteknologisk region – og tjene 
masse penger på verdens eldrebølge! 







 
Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. 

Den skapes av forestillingen om at omsorg 

ikke kan gjøres annerledes enn i dag.  

 

Sees, gripes og brukes mulighetene, 

er en helt annen framtid mulig! 

 


