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SMART > Velferdsteknologi
Velferdsteknologi kan hjelpe eldre med kognitiv svikt til å klare seg
bedre i egen bolig. Filmen viser hvordan livet til eldre kan fortone seg
med teknologiske løsninger som fallalarm, GPS-sporing og
informasjonsskjermer i boligen. Den tar opp både etiske og teknologiske
utfordringer. I filmen intervjuer vi ansatte i Bærum kommune som
prøver ut denne teknologien, utstyrsleverandøren Abilia og SINTEF, som
driver følgeforskning knyttet til hvordan teknologien fungerer for de
eldre.

Oppgaver før du ser filmen
1. Hva vil det si å ha kognitiv svikt? Bruk gjerne Internett til å finne en
forklaring.
2. På hvilke måter tror du teknologi kan hjelpe eldre med kognitiv svikt
til å klare seg bedre i egen bolig?

Oppgaver til filmen
1. Forklar hva som menes med velferdsteknologi.
2. Lag en oversikt over utfordringer i eldreomsorgen og teknologiske
løsninger ved å fylle ut tabellen under. Ta med utfordringer som
kognitiv svikt, fall, ensomhet og oppsporing av eldre.
Utfordringer i
eldreomsorgen

Teknologiske
løsninger

Beskrivelse av hvordan
teknologien fungerer

3. Hvilke vansker kan eldre med kognitiv svikt oppleve når de skal ta i
bruk velferdsteknologi?
4. SINTEF, Bærum kommune og Abilia har samarbeidet om utprøving av
velferdsteknologi. Hva tror du de ulike partene har bidratt med i
prosjektet?
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5. Hvilket synspunkt har Datatilsynet når det gjelder sporingsteknologi?
6. Flere kommuner har satt i gang mindre prosjekter med utprøving av
velferdsteknologi i boliger for eldre med kognitiv svikt.
a. Hva tror du skal til for at velferdsteknologi skal bli mer
utbredt?
b. Hvilke etiske utfordringer ser du når det gjelder bruk av
velferdsteknologi overfor eldre med kognitiv svikt?
c. Hvordan tror du disse utfordringene kan løses?
7. Hvilken betydning kan bruk av velferdsteknologi ha for
samfunnsutviklingen når det gjelder yrker, næringsliv og eldre?

Fordypningsoppgaver
1. Framtidens sykepleier trenger trolig andre kunnskaper enn dagens
sykepleiere. Skriv ned noen nye kunnskaper som du tror blir viktige å
ha for en sykepleier i 2030.
2. Nis Peter Nissen, som er direktør for Alzheimerforeningen i Danmark,
har sagt: «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi, men om
mennesker.»Skriv en kort artikkel med utgangspunkt i dette sitatet.
3. Flere politikere har engasjert seg i bruken av velferdsteknologi.
a. Bruk Internett og finn ut hva slags syn ulike politiske partier
har når det gjelder bruk av velferdsteknologi.
b. Hvilken betydning tror du politiske avgjørelser har for innføring
av velferdsteknologi?
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