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6-åring fant
nødrop fra 
kinesisk
fengsel
Florence i London skulle 
skrive julekort til vennene 
sine. Hun fant et rop om 
hjelp fra utlendinger.
Nyheter • side 12

Oslo gransker
millionbeløp
de har gitt
til leksehjelp
På ti år har en muslimsk 
forening mottatt nær  
1 million til leksehjelp.  
Tilsyn viste ingen tegn til  
at tilbudet gjennomføres. 
Nyheter • side 16–17

Fremtidens eldreomsorg:

○ Roboter
○ Demens-
       landsbyer
○ Kameraer
○ Sensorer
 
 
Ny teknologi. Det digitale skiftet  
vil endre eldreomsorgen 
for morgendagens gamle.
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Erling Braut Haaland er klar  
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Ny teknologi 
vil snu opp 
ned på livet 
som gammel
Kjersti Nipen og Paal Audestad (foto)

Roboter, sensorer, overvåkingskameraer og 
 demenslandsbyer. Her er fem løsninger som vil 
endre eldreomsorgen for morgendagens gamle.

01 Digitalt tilsyn med  
sykehjemsbeboere

Utenfor Telenors luftige lokaler på For-
nebu blinker julepynten om kapp med di-
gitale budskap på store skjermer. Innenfor, 
på innovasjonslaben, utvikles fremtidens 
digitale løsninger. Mellom roboter og dro-
ner finner du en krok som virker langt min-
dre hitech: en myk furuseng med lyst sen-
geteppe og en god, gammeldags lenestol.

Teknologien ligger i det du ikke ser, men 
som vises i oppløsning på videooverførin-
gen på en laptop i nærheten. Der plinger 
alarmen så fort noe skjer i «sykehjemskro-
ken». Her testes nemlig nye digitale løs-
ninger for eldreomsorgen ut.

Kamera- og sensorløsninger er på full 
fart inn i sykehjemmene. Sensorer kan gi 
umiddelbart varsel når noen våkner og 
setter seg opp i sengen.

– Jeg har jobbet nattevakter på skjermet 
avdeling selv og vet hvordan en som våk-
ner på natten kan vekke resten av fløyen. 
Det kunne oppstå endel uønskede situa-
sjoner, sier Caroline Cappelen, som er pro-
duktsjef for Telenors e-helseteam og har 
sykepleierbakgrunn.

Kameraene skal gjøre det mulig å sjek-
ke beboernes tilstand, uten å gå inn på 
rommet. Det gjør det også lettere å ha over-
sikt over mange samtidig.

– I dag er det tilfeller der pleieren går ut 
av bygget og titter inn vinduet til beboeren 
istedenfor å åpne døren, fordi en er usik-
ker på hva som møter en der inne. Man 
har ikke har lyst til å forstyrre pasienten, 
beskriver Cappelen.

– Men ville du like at noen kamerao-
vervåket deg når du sov?

– Våker over, retter Cappelen kjapt.
– Spørsmålet er om det er mindre inn-

gripende at noen går inn på rommet ditt 
for å sjekke tilstanden mens du sover.

Kollega Ingrid Flaarønning fra underle-
verandøren Tellu, som leverer løsninger 
for digitalt tilsyn med eldre, påpeker at 
det må følge strenge personvernregler med 
en slik teknologi. Ingen opptak og begren-
set tilgang.

– Både når det gjelder når det er lov å 
se på videostrømmen fra et rom, og hvem 
som kan se. Det må også logges hvem som 
har sett på, sier hun.

02 Kan en falsk sel  
bli en ekte venn?

Det er lange tradisjoner for å bruke dyr i 
eldreomsorgen. Besøkshunder har fått føl-
ge av alt fra hagekaniner og katter til fisker 
som bidrar til glede og meningsfulle akti-
viteter for demenssyke på sykehjem. Men 
kan en hvit selunge med myk pels, mange 
sensorer og robotsjel gjøre samme nytten?

Ja, i noen tilfeller kan den faktisk det.
– For dem som er glad i dyr, kan den 

være nyttig, sier førsteamanuensis Nina 
Jøranson ved VID vitenskapelige høgskole. 
Hun skrev doktorgradsavhandling om bruk 
av robotselen Paro i demensomsorgen.

En robotsel har den fordelen at du ikke 
trenger ta hensyn til dyrevelferd. Den er 
også uendelig tålmodig og beveger seg ro-
lig, noe som er en fordel for mennesker 
med alvorlig demens og treg responsevne. 
Roboten fremkaller heller ikke allergi.

– Ingen synes en sangstund er menings-
full om de ikke liker å synge. Slik må det 
være med denne aktiviteten også. Når ak-
tiviteter er tilpasset personen og dens in-
teresser, kan vi se tegn på at kontakt med 
for eksempel en robotsel kan gi bedre hu-
mør, mindre depresjon og angst og bedre 
livskvalitet, sier Jøranson.

Den kan også virke beroligende på bru-
kerne. Studier viser at noen fysiologiske 
mekanismer slår inn. Det skyldes at oksy-
tocin, belønningshormonet som utløses 
av hyggelige aktiviteter, øker og virker 
stressreduserende. Dermed vil for eksem-
pel blodtrykket falle. Det kan, ifølge for-
skeren, henge sammen med at roboten bi-
drar til redusert angst og bedre livskvalitet.

– Slike roboter skal ikke erstatte pleiere. 

Nærmere 30 kommuner 
har tatt i bruk kamera-
teknologien som våker 
over eldre. – Dette er et 
voksende marked, sier 
Caroline Cappelen (til 
høyre) i Telenor, her 
med Ingrid Flaarønning  
fra underleverandøren 
Tellu. Foto: Paal Audestad

220.000
De første store etterkrigskullene runder 80 år i 2025 og årene fremover. 
Mens det i dag er om lag 220.000 personer i alderen 80 år og over, vil det  
i 2040 være dobbelt så mange, ifølge SSB.

Robotselen Paro er blitt  
brukt i eldreomsorgen.
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Jeg mener at Paro alltid skal brukes 
sammen med personalet, sier Jøranson.

Hun understreker at man må ta utgangs-
punkt i at beboere er ulike personer, med 
hver sin livshistorie og personlighet.

– Tenk deg at du blir plassert et sted der 
ingen forstår deg, og du får ikke gjøre noe 
som du opplever som meningsfullt. Da blir 
man etter hvert ganske frustrert. Noen ut-
trykker det ved å bli sinte, sier Nina Jøran-
son, som selv har vært avdelingssykepleier 
på skjermet demensavdeling i en årrekke.

Hun er opptatt av aktiviteter som får 
frem det normale hos syke mennesker.

– Når man gjør noe som oppleves som 
kjent og trygt, kan vi se hvordan personer 
med alvorlig demens begynner å prate igjen 
eller at noen synger «Julekveldsvisa» på 
rams. Dette ligger lagret i hjernen, men de 

trenger hjelp til å åpne den rette skuffen. 
Det krever tilrettelegging og skreddersøm.

03 Ny demenslandsby  
skal fjerne låste dører

I april 2020 ferdigstilles bygget som blir 
en helt ny demenslandsby for 158 beboere 
i Bærum, kalt Carpe Diem demenslandsby. 
Innflytting starter i august. Alle kommer 
fra skjermet avdeling på dagens sykehjem. 
Beboerne skal flyttes inn i 17 ulike bokol-
lektiv, med åtte personer i hver.

Bygget skal omkranse hele området, slik 
at beboerne kan gå ut av sitt eget bokollek-
tiv og gå til frisør, kunstklubb, aktivitetsrom, 
legekontoret eller til andre aktiviteter. Det 

80.000
I dag lever i overkant av 80.000 mennesker med demenssykdommer  
i Norge. Mot 2050 anslås det at antallet vil dobles, ifølge SSB.

Fortsetter neste side 
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Sintef mener 
 helse vesenet 
 jobber 
 gammeldags

Kjersti Nipen

Det er ikke bare eldrebølgen 
som gjør at eldreomsorgen 
må omstille seg, mener Randi 
Reinertsen i Sintef.

U ten endringer blir ikke el-
dreomsorgen bærekraftig. 
Allerede nå har vi disku-
sjoner om prioriteringer. 
Ny teknologi og nye be-

handlingsmåter vil øke kravet om be-
handling. For at flest mulig skal få til-
gang til det, må vi bruke mindre pen-
ger på det vi holder på med i dag, sier 
Reinertsen, som er forskningsdirektør 
i Sintef.

Bedre behandling
Hun mener digitalisering av helsetje-
nestene vil gi bedre behandling og mer 
trygghet for brukerne og bedre ar-
beidsforhold for pleierne.

– Helsevesenet har veldig god kom-
petanse på behandling og diagnose, 
men mangler kompetanse på arbeids-
prosesser. Det er utrolig ineffektivt. 
Selv om alle gjør så godt de kan og 
jobber nesten livet av seg, er det ikke 
lagt til rette for nye arbeidsmetoder, 
sier hun.

Det er mye å hente på digital data-
registrering som alltid følger pasien-
ten mellom bydeler og kommuner, 
sykehus, rehabilitering og sykehjem 
og helt hjem. Informasjonen må være 
tilgjengelig for alle som skal behand-
le pasienten. Det sparer tid at infor-
masjonen bare registreres én gang, 
og det blir lettere å dele informasjon 
og søke opp status for en pasient med 
én gang.

– I dag glipper ofte informasjonen 
om en pasient i mellomrommene, si-
er Reinertsen.

Mer behandling hjemme
Noen kommuner beskrives som for-
billedlige i å teste ut nye løsninger. Et 
forsøk på å bruke teknologi for å leg-
ge opp ruten til hjemmetjenesten i 
Horten mer effektivt resulterte for ek-
sempel i flere årsverk spart.

– Men de fleste strever med å ta det 
store grepet, investere i ny teknologi, 
tilpasse arbeidsprosessene og tjenes-
tene og lære opp folk. Utdanning har 
mye å si.

Digitaliseringen må endre hvordan 
folk jobber, det hjelper ikke med ny 
teknologi om de ansatte fortsetter som 
før, mener Reinertsen.

– Da blir teknologien bare en ek-
strakostnad.

Direktøren tror den største forskjel-
len fremover blir mer behandling 
hjemme og persontilpasset medisin. 
Kunstig intelligens kan analysere data 
om veldig mange personer, for å gi 
raskere treff på diagnoser og behand-
ling som virker.

– Kreftbehandling, for eksempel. 
Mange får bare bivirkningene, ikke 
virkningen, i dag. Det tror jeg vil en-
dre seg fremover.

Teknologi kan gjøre det lettere for eldre å ta riktige medisiner til rett tid hjemme. Foto: Paal Audestad

skal ligne mest mulig på livet slik det var. 
Og når bygningen danner en ytre avgrens-
ning, kan man kvitte seg med låsene. Iste-
den blir det døgnbemannet inngangsparti.

– Når personer med kognitiv svikt møter 
en låst dør, fører det til stor frustrasjon for 
mange. For enkelte fører det til utagering 
og økt medisinbruk. Om de likevel klarer 
å bli med pårørende til andre pasienter ut, 
kan det bli store leteaksjoner som er fryk-
telige påkjenninger både for pårørende og 
beboerne selv, sier Morten Svarverud, kom-
munalsjef for pleie og omsorg i Bærum.

Et pasientvarslingsanlegg skal sikre at 
beboere ikke kan åpne dørene til andre be-
boeres rom. En klokke eller et smykke fun-
gerer som nøkkel, for å hindre nattevan-
drere i å ta seg inn til sovende medbeboere.

Lignende anlegg skal komme flere  steder 
i Norge.

04 Hjemmet er det  
nye sykehjemmet

Ny velferdsteknologi gir nye muligheter 
til å la folk bo hjemme lenger. Mer av det 
medisinske tilsynet og behandlingen i 
fremtiden vil skje hjemme hos folk.

– Sensorløsninger kan måle blant annet 
hjertefrekvens, oksygenmetning i blodet, 
blodtrykk og pustefrekvens, opplyser 
 Randi Reinertsen, forskningsdirektør for 
helse og velferd i Sintef.

Sensorene kan registrere hvordan syk-
dom utvikler seg og gi hjemmesykepleiere 
beskjed om fall eller at tilstandene forver-
res. I tillegg finnes det digitale enheter som 
gir riktige medisiner til rett tid.

Smarthus-installasjoner kan hjelpe el-
dre med å styre alt fra varme og lys til å 
åpne døren når noen kommer på besøk. 
Via Ipad kan de kommunisere med behand-
lere, venner og familie hjemmefra. Egne 
helseapper vil føre tilsyn med pasienter 
og minne om alt fra kosthold og medisiner 
til daglige øvelser. Dette innebærer at den 
enkelte vil få større ansvar for eget liv.

– Den enkelte vil få større muligheter til 
å fortsette sitt ordinære selvstendige liv 
inn i alderdommen. Det er i tråd med ut-
viklingen ellers i samfunnet. Det er ster-
kere fokus på individet og retten til å ta 
egne valg, sier Gunn Hilde Rotvold, som 

er fungerende avdelingsleder ved  Nasjonalt 
senter for e-helseforskning.

05 GPS gir demenssyke  
friheten tilbake

Med GPS slipper eldre med demenssyk-
dom å møte låste dører overalt. De kan 
bevege seg trygt ute og få hjelp til å finne 
veien hjem igjen.

– GPS gir frihet og reduserer tvang og 
konflikter, sier Randi Reinertsen i Sintef.

Mange kommuner har innført dette al-
lerede, men det er langt igjen, blant annet 
på sykehjem. Både målinger av helsetil-
stand og kameraobservasjon på sykehjem 
griper inn i personvern og datasikkerhet.

– Det er viktig å få et lovverk som ivare-
tar mulighetene for bedre behandling, opp-
følging, trygghet og pasienttilfredshet som 
de nye løsningene gir, samtidig som en sik-
rer personvern og datasikkerhet, sier hun.

Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon 
er positiv til ny teknologi i eldreomsorgen. 
Men han mener det er viktig å gjøre grun-
dige, individuelle vurderinger i forkant.

Må man for eksempel GPS-spore akku-
rat hvor den eldre er? Eller holder det å 
vite om vedkommende er innenfor eller 
utenfor sykehjemmet eller bydelen?

– Man må bygge personvernet inn i de 
nye tjenestene fra begynnelsen og gjøre 
gode vurderinger så det ikke blir mer inn-
gripende enn nødvendig, sier Thon.

Med GPS-tilsyn kan eldre forbli aktive lenger, også når hukommelsen svikter.

Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

Den enkelte 
vil få større 
muligheter 
til å fort
sette sitt 
 ordinære 
selvstendige 
liv inn  
i alder
dommen

”
Gunn Hilde Rotvold, fung. 
avdelingsleder,  Nasjonalt 
senter for e-helseforskning
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