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Teknologirådet

• Uavhengig, rådgivende 

• 15 rådsmedlemmer utnevnt av regjeringen 

• Eget sekretariat – leder prosjektene



Teknologirådets oppgaver

• Vurdere muligheter og konsekvenser av ny teknologi

• Innspill til Stortinget og øvrige myndigheter

• Bidra til offentlig teknologidebatt – på møter, i media, blant folk







Fremtidens alderdom 

Prosjektleder Åse Kari Haugeto

Fremtidens alderdom 



Hvem er fremtidens gamle?
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”Eldrebølgen”
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Knapphet på ressurser

Arbeidskraft per eldre 0
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Aktuelle teknologier



Kroppssensorer 









Smarthusteknologi

Trygghetssentral

Drift

Omsorgspersonale

Telefon, 
Internett

Kommunikasjon

Underholdning



Robotteknologi



IKT til informasjon, underholdning og møteplass



Administrative verktøy 

Computerworld 4/10-07



Hvordan sørge for en god innføring av 
teknologi i pleie- og omsorgstjenestene?

?



3 Scenarier om fremtiden:
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Prosjektets ekspertgruppe

• Sidsel Bjørneby, Ullevål sykehus/selvstendig rådgiver 

• Kåre Hagen, Institutt for offentlige styringsformer, BI

• Siri Bjørvig, Nasjonalt senter for telemedisin

• Evy-Anni Evensen, Lyngdal kommune

• Christoffer Ellingsen, Medinnova

• Astrid Nøklebye Heiberg, pensjonist/selvstendig næringsdrivende (UiO)

• Shabzad Asghar Rana, Questpoint, Teknologirådet









Tilbud av helsetjenester:
Åpent markedOffentlig monopol 

Sosialt mønster:

Kollektivitet

Fritt valg?

Statlig 
hestekur 

”Tilsammans
”

Individualisme

Scenariene



Fritt 
valg?

Statlig 
hestekur 

”Til-
sammans
”Scenario 1 – ”Statlig hestekur”

•Utgangspunkt - mangel på arbeidskraft i fremtiden

•Beskriver

•nasjonal satsning på teknologi

•økt statlig styring over kommunene



Fritt 
valg?

Statlig 
hestekur 

Scenario 1 – ”Statlig hestekur”
”Til-
sammans
”



Fritt 
valg?

Statlig 
hestekur 

Scenario 2 – ”Fritt valg?”

•Utgangspunkt - eldre som kompetente forbrukere med god 
økonomi

•Beskriver:

•Et åpent pleie- og omsorgstjenestemarked

•Kommunen i konkurranse med private

•Penger følger bruker

”Til-
sammans
”



Scenario 2 – ”Fritt valg?”

Fritt 
valg?

Statlig 
hestekur 

”Til-
sammans
”



Fritt 
valg?

Statlig 
hestekur 

•Utgangspunkt –eldre som en ressurs for samfunnet 
og for hverandre

•Beskriver

• Økt kommunal tilrettelegging for å mobilisere 
de eldre

•Nettverksbygging blant eldre for en bedre 
alderdom 

Scenario 3 – ”Tilsammans”
”Til-
sammans
”



Fritt 
valg?

Scenario 3 – ”Tilsammans”
”Til-
sammans
”

Statlig 
hestekur 



Scenarieverksted



3 scenarieverksteder

• Grorud 17. april
• Lyndal / Listerregionen 25. april
• Tromsø 9. mai



Formål med 
scenarieverkstedene

• Skape arenaer for gode 
diskusjoner 

• La  fagmiljøer møtes 

• Få innspill 

• Utvikle og teste ut et 
debattopplegg 



Stemningsrapport



Hva var folk opptatt av?

• Trygghet og ensomhet
• Mer teknologi - en nødvendig og naturlig utvikling
• Kommunene trenger hjelp til omlegging
• Brukervennlighet og sikkerhet i løsningene
• Ansvar for egen alderdom 
• Mobilisering av eldre og frivillighet



Lanseringer høsten 2008

• Anbefalinger til stortinget 
• Underlagsrapport

• Debattpakke til kommunene



Ta kontakt! www.teknologiradet.no

Åse Kari Haugeto aase@teknologiradet.no
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