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BRUK AV VARSLINGS- OG LOKALISERINGSTEKNOLOGI I HELSE- OG 
OMSORGSTJENESTEN OG OPPHEVING AV AVVIKLINGSLOVEN. 

 

Virke representerer mer en 16000 bedrifter med over 200 000 ansatte fra mange ulike 

bransjer. Felles for dem alle er at de representerer fremtidens arbeidsliv basert på 

kunnskap, tjenester og innovasjon. Virke organiserer bl.a. de ideelle og frivillige 

tjenesteleverandørene i helsetjenesten, apotek og bedriftene som utvikler nye teknologiske 

løsninger til morgendagens, smartere, omsorgssektor. 

 

Virke er positive til Helse- og omsorgsdepartements forslag som vil gi helse- og 

omsorgstjenesten mulighet til økt bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi. 

Omsorgssektoren ligger bak andre deler av helsevesenet når det kommer til anvendelse av 

ny teknologi, og nettopp derfor er det grunn til å tro at et teknologiløft innen omsorg vil gi 

store produktivitetsgevinster.  

 

Debatten om omsorgsteknologi har i alt for stor grad vært preget av ”kald teknologi versus 

varme hender”. Varslings- og lokaliseringsteknologi er et godt eksempel på det motsatte ofte 

er tilfelle. Teknologien avlaster helsepersonell og gir mulighet for økt menneskelig kontakt 

der det trengs mest. Et annet hovedargument mot bruk av slik teknologi er at det kan 

oppleves som frihetsfrarøvende og virke krekende. Vi tror det motsatte er tilfelle – som det 

pekes på i høringsnotatet vil det derimot skape økt bevegelsesfrihet, økt uavhengighet, økt 

fysisk aktivitet og økt trygghet. Et viktig grep for å minimere negative opplevelser er å 

samordne bruk og innføring av ny teknologi med pasient og pårørende.   

 

Som innenfor mange områder innen teknologi og helse, er det ikke teknologien eller evnen 

hos brukerne som er flaskehalsen. Mesteparten av aktuell helse- og omsorgsteknologi er 

allerede hyllevare, og forsøk og erfaringer fra andre land viser at både brukere og 

helsepersonell er godt rustet for en smartere hverdag med økt bruk av teknologi. Derimot er 

det lovverket som ikke er klargjort og som i stor grad kan virke bremsende og 

kompliserende. I så måte ser vi positivt på initiativet til departementet og håper dette er 

starten på et større arbeid med å tilpasse lover og regler de muligheter helse- og 

velferdsteknologi kan gi. Vi ønsker også å peke på det er viktig med rådgivning og 

økonomisk støte for å sikre implementering av teknologi i alle ledd av helsesektoren.  

 

 

Vennlig hilsen 

Hovedorganisasjonen Virke 

 

Kåre Anda Aronsen 

Seniorrådgiver 


