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«Eldre kan bo lenger hjemme 
ved hjelp av omsorgsteknologi»
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kan teknologi hjelpe
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Når hjemmet blir utfordrende Kompleksitet i omsorgsteknologi 

på av (2 tilstander)

på/på på/av av/på av/av (4 tilstander)

på/på/på på/på/av på/av/på på/av/av av/på/på av/på/av av/av/på av/av/av
(8 tilstander)

Bruk av ti sensorer gir 210=1024 tilstander til enhver tid

Tid

Tilstand 763 Tilstand 123

Tilstand 12

Tilstand 417

Hva er det som skjer?

Velvillig utlånt fra Per E. Thorvaldsen
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Eksempel: Varsle ved behov for assistanse «Eldre kan bo lenger hjemme 
ved hjelp av omsorgsteknologi»

Hvordan opplever 
brukere, 
pårørende og 
(personalet i hjemmetjenesten) 

at omsorgsteknologi påvirker dem?

Før og etter implementering av omsorgsteknologi

Ikke fokus på teknologi 8mari.synnove.berge@hvl.no
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Brukergruppen (Gruppen: “eldre”)

mari.synnove.berge@hvl.no

Datasamling og resultat brukere

Forventninger:
• Redd for å gjøre feil
• Fortsette å bo hjemme
• Økt trygghet
• Pårørende tryggere

Erfaringer:
• Ikke vanskelig å ha teknologi
• Bodde hjemme – m/u annen hjelp
• Tryggere pga teknologi
• Mindre belastende for pårørende

Positiv effekt avhengig av:
• Egen erfaring med å ha teknologi
• Forstå hva som ble forventet av dem
• Teknologi og respons individuelt tilpasset
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Installasjon av teknologi
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Tid

Datasamling og resultat pårørende

Forventninger:
• Trygge foreldre hjemme
• Lette belastningen
• Utsette flytting

Erfaringer:
• Tryggere for foreldre hjemme
• Mindre belastende (stressende)
• Foreldre bodde hjemme lenger

Positiv effekt avhengig av:
• Egen og ‘foreldres’ erfaring
• Skjønne hva som ble forventet av de involverte
• Individuell tilpasning av teknologitjenesten 

–som del av omsorgstjenestetilbudet

Tid

1 2

Installasjon av teknologi
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Avisa Nordhordland 18.03.15
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http://www.tv2.no/2015/03/15/nyheter/6682852
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Hva virker for hvem, hvordan og når?

Når omsorgsteknologi blir individuelt
tilpasset den enkeltes ressurser og 

behov, styrkes muligheten til å 
fortsette å bo i egen bolig
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Takk for 
oppmerksomheten!
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