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Fagrapport 
• Hva er velferdsteknologi 
• Hvorfor satse på 

velferdsteknologi 
• Hva er utfordringene 
• Behov for lovregulering 
• Behov for nasjonal 

satsing 
 http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/velferdsteknologi-fagrapport-om-implementering-av-velferdsteknologi-i-

de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene-2013-2030/Sider/default.aspx 
 



Hva menes med velferdsteknologi? 
 

•Teknologisk assistanse til personer med sykdom 
  eller nedsatt funksjonsevne 
  
•Teknologisk støtte til pårørende     
 

•Forbedre tjenestene 
 

•Forebygge behov for tjenester  
 eller innleggelser i institusjon 
                                 NOU 2011-11: Innovasjon i omsorg (juni 2011)  

 
                                                    



Ulike typer velferdsteknologier 

 
1. Trygghets- og 

sikkerhetsteknologier 
 

2. Kompensasjons- og 
velværeteknologier 
 

3. Teknologi for sosial kontakt 
 

4. Teknologi for behandling og 
pleie 

 



Etikk (anvendt etikk) er en praktisk disiplin 

Etikken  sier noe 
om hvordan vi bør 
forholde oss til 
hverandre 
 
Etikken spør 
hvordan vi kan 
skape forpliktelse 
mot våre bør i 
praksis.  
 



Sentrale etiske prinsipper 

• Prinsippet om å unngå å ta liv 
• Prinsippet om autonomi 
• Prinsippet om å gjøre godt 
• Prinsippet om ikke å  skade 
• Prinsippet om ærlighet 
• Prinsippet om rettferdighet 
• Prinsippet om å holde et løfte 
• Prinsippet om å vise 

engasjement og medansvar 
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«Etiske dilemmaer kan synes uløselige. 
 I praksis viser det seg ofte at systematisk 
 refleksjon, gjerne sammen med andre på tvers 
 av fag- og profesjonsgrenser, kan være til stor  
  hjelp.  
 Rimelige løsninger lar seg ofte finne hvis man 
 bruker kreativiteten og går dilemmaet litt 
 nærmere etter i sømmene, ikke minst hvis man 
 gjør det i fellesskap.»  

(Eide og Aadland 2008)   

Etisk dilemma/problem 



Refleksjon som etisk verktøy 

Refleksjonen i praksis må 
belyse ulike perspektiv 
(kunnskap, erfaring, normer, 
rutiner, dilemma,  forbilder….) 
 
Det moralske og etiske ligger 
alltid i møtet med den andre, - 
ikke i idealene, ikke i 
verktøyene, ikke i prinsippene 
eller verdiene. 

Svein Aage Christoffersen 



 Fremme etisk bevissthet - tenke gjennom det en gjør: rett/galt,  
   god/vondt: ”slow thinking” 
 Trene opp årvåkenheten overfor etiske dilemma som kan 
   oppstå, eksempelvis bruk av teknologi i helse og omsorg 
 Etiske dilemma er  er ikke private, alle bør utvikle sensitivitet 
  av hensyn til andre og av hensyn til kvaliteten i det faglige 
  arbeidet 
 Ved etisk refleksjon utvikles dygder og moralsk dømmekraft 
 Sette gode grenser for den moralske oppmerksomhet, 
  ”gylden middelvei” 
 Lage betydning, nyansere betydning i etterkant av en situasjon 
   (inne i  hodet at løsningen må skje) 
 
 

Hvorfor etisk refleksjon? 



 
Erfaringer fra Drammen 

 • Kommunikasjonsteknologi (eksempelvis: digital dagbok, 
minnedagbok, spill og GPS) dekker et reelt behov hos en 
rekke brukere av kommunale omsorgstjenester. 

•  Behovene er differensierte og avhenger av bl.a. type 
kognitiv svikt, grad av kognitiv svikt, livssituasjon og 
støtteapparat rundt brukeren.  

• Organisering av tjenestene i kommunen og støttesystemer 
for dette er like viktig som selve teknologien 

• Etiske vurderinger og god tilrettelegging for alle 
involverte er en forutsetning for vellykket bruk av 
kommunikasjonsteknologi for personer med demens.  



Hva kjennetegner situasjonen til 
ansatte  i hjemmesykepleien? 

• Mange personer å forholde seg til 
• I ”tankene” tar de personen med 

demens med seg hjem 
• Tidspress – oppgaveorientert 

(vedtakstid på oppdrag) 
• Varierende kompetanse på demens 
• Begrenset innflytelse på utforming 

av tilbud 
• Utfordring med å motivere 

personen med demens til å motta  
hjelp og støtte 

• Usikker i rollen  som hjelper, hva 
kan jeg gjøre, hva er riktig å gjøre, 
når går grensene mot 
maktovergrep og hva er 
omsorgssvikt? 
 



Betty 82 år 
• Alzheimer i tidlig til moderat 

fase 
• Ikke hjelp fra hjemmetjenesten 
• Bor i leilighet sammen med 

ektefelle 
• Mannen har svekket fysisk helse 
• Lokalisere kona via iPad 

 
• Hvilke utfordringer finnes i 

denne situasjonen? 
• Hvilke handlingsalternativer 

finnes? 
 

 



Egil 82 år 
• Enkemann med Alzheimer 
• Hjemmesykepleie x 5 daglig 
• Behov for bistand i fht 

medisiner, hygiene og ernæring 
• Fysisk sprek og er sjelden 

hjemme når han får besøk 
• Finner ikke alltid veien hjem  

 
• Hvilke utfordringer innebærer 

dette? 
• Hvilke behov har Egil? 
• Hvilke løsninger velger ansatte 

og pårørende? 
 



Mathilde 72 år 

• Bor i bofellesskap med stedlig 
bemanning 

• Store bistandsbehov som følge 
av Alzheimer 

• Fysisk sprek og liker å gå 
lange turer 

• Finner ikke alltid veien hjem 
 

• Hvilke utfordringer finnes i 
denne situasjonen? 

• Hvilke handlingsalternativer 
har vi? 
 
 



Situasjonen bør vurderes i lys av  
sentrale etiske verdier 

• Selvrealisering 
• Vern om livets mangfold 
• Demokrati og 

menneskerettigheter 
• Personvern 
• Brukermedvirkning, 

myndighet og 
medbestemmelse 

• Dialog, relasjoner og 
kommunikasjon 

• Gjøre godt og avvise brutalitet 
–   

     «makt avler makt» 
 
 
 



Grepet av teknologioptimisme??? 

• Helsefaglig arbeide kan aldri bli ”hyllevarer” 
• Organisasjonen og den menneskelige dimensjonen 

blir ofte oversett 
• Lederne ser ikke koblingene mellom mennesker, ting 

og teknologi 
• Troen på at alt ordner seg bare vi får inn elektroniske 

systemer, stemmer ikke med virkeligheten 
• Å endre systemer tar tid 
• Kamper en velger å ikke kjempe 
• Dialogen med utviklerne synes mangelfull 



Velferdsteknologi er fortsatt i 
støpeskjeen 

Utfordringer 
•Behov for felles åpne standarder 
 

•Behov for samarbeid mellom 
  kommune og næringsliv 
 

•Behov for tjenesteinnovasjon og 
  organisasjonsendringer i 
  omsorgstjenestene 
 

•Etiske og personvernmessige 
  utfordringer 
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