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Teknologiske løsninger som kan være med å øke en persons 
evner til å mestre egen hverdag, ivareta egen helse, og 
gi økt trygghet og livskvalitet

Velferdsteknologi deles gjerne i:
Mestringsteknologi

Trygghetsskapende teknologi

Utrednings- og behandlingsteknologi

Velværeteknologi

Hva er mestringsteknologi?



Ulike teknologiske løsninger

Teknologi som brukes alene 
av personen selv

• Elektronisk kalender

• Enkel klokke

• Enkel mobiltelefon

• Enkel tv, radio og 
musikkspiller

• Tilpasset fjernkontroll

Teknologi som brukes av 
personen selv sammen med 

pårørende eller helse- og 
omsorgspersonell

• Lokaliseringsteknologi/GPS

• Elektronisk dørlås

• Elektronisk kalender

• Medisindispenser

• Digitalt album

Teknologi som styres av 
pårørende eller helse- og 

omsorgspersonell

• Lokaliseringsteknologi/GPS

• Automatisk lysstyring

• Elektronisk dørlås

• Varmesensor

• Bevegelsessensor

• Fallsensor

• Døralarm

• Digitalt tilsyn

(Gibson et al, 2014)



Flere eldre
enn barn og unge

Folketall fordelt på barn/unge og eldre: før – nå – fremtid



• Gjenkjenne behov

• Ta valg

• Delta i samfunnet

• Kontroll over egen aldring

UN Decade of Healthy Ageing (who.int)

https://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing


Når er vi eldre?
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Økt risiko for sykdom 

Ofte et mer komplekst sykdomsbilde 

Nedsatt fysisk og kognitiv funksjon

Sansetap

Demens?

Hvordan er det å bli eldre med utviklingshemning? 
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Stort behov for bruk av 
mestringsteknologi

(Haveman et al, 2011; Hatton & Emerson, 2015)
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Ukjent andel som bruker velferdsteknologi av eldre med utviklingshemning

Lavere andel av personer med utviklingshemning som bruker velferdsteknologi, 
sammenlignet med den generelle befolkningen ->  ytterligere økt ulikheter i helse 

(Wehmeyer 1995; Hatton & Emerson, 2015)

Kognitive hjelpemidler blir tildelt yngre tjenestemottakere, og eldre blir holdt utenfor 
og dermed diskriminert (Kåhlin, 2016)

Mestringsteknologi  – også for eldre med  utviklingshemning?
Hva sier forskningen?

Intellectual disability
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Eldre med utviklingshemning oppholder seg mer på 
fellesarealene, men likevel ble kognitive hjelpemidler ikke 
observert brukt i fellesarealene 
(Kåhlin, 2016)

Når en eldre med utviklingshemning bytter 
tjenesteområde fra tjenester til utviklingshemning til 
tradisjonell eldreomsorg opplever de økt bruk av teknologi    

(Schepens, 2018)

Helsepersonell mener mestringsteknologi kan føre til økt 
selvbestemmelse og mestring for personer med 
utviklingshemning, men uttrykker også usikkerhet      

Rasouli, 2021)



Barrierer til mestringsteknologi – eldre med utviklingshemning

Kompetanse

• Omtrent 33% uten formell utdanning (FO, 2020)

• Mangel på helsekompetanse blant både personell, pårørende og personen 
selv (Helse- og omsorgsdepartementet, 2019)

• Mangel på kompetanse om aldring

• Mangel på kompetanse om velferdsteknologi

Kartlegging 
og oppfølging

• Økt kompetanse er nødvendig for å kunne kartlegge og følge opp den 
enkelte på best mulig måte

• Viktig med brukerinvolvering i prosessen

• Må inkludere alle involverte

Ledelse

• Essensielt med ledelsens involvering i implementering

• Systematisk opplæring: for personen selv, personell og pårørende 

• Må sørge for system for evaluering og oppfølging

(Aen, 2019; Boot et al, 2018; Bygestad & Lanestedt Ramsten et al, 2017; Rasouli, 2021)



Verktøy for kartlegging av brukerbehov-
velferdsteknologi: 

avdekke behov og ressurser 

danne et helhetlig bilde av brukers funksjonsnivå

danne grunnlag for å vurdere valg av 
velferdsteknologi og -tjeneste

VAR Healthcare prosedyrer

Kartlegging av behov



Våre tilbud i Aldring og helse
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Nettside – www.aldringoghelse.no
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http://www.aldringoghelse.no/
http://www.aldringoghelse.no/
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