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Pleie og omsorg



Litt av utfordringsbildet
Framtidas omsorgsutfordringer

«Samfunnet står overfor krevende omsorgsutfordringer de neste tiårene. De kan ikke overlates 
til helse- og sosialtjenesten alene, men må løses med grunnlag i et offentlig ansvar som 
involverer de fleste samfunnssektorer, og ved å støtte og utvikle det frivillige engasjement fra 
familie og lokalsamfunn, organisasjoner og virksomheter»

• Nye brukergrupper og stor vekst innen enkelte av dagens 
brukergrupper

• Aldring

• Knapphet på omsorgsytere

• Medisinsk oppfølging

• Aktiv omsorg





Eldre «bølge»



Arbeidskraftbehov



Vårt utgangspunkt 

Omsorgskrisen skapes ikke av en eldrebølge, men av 
forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres 

annerledes enn i dag 

- Kåre Hagen





Litt historikk
Bærum kommune startet arbeidet med velferdsteknologi i 2009/2010

Utprøving og følgeforskning v/Sintef vært viktig for kompetansebygging på alle nivåer i 
virksomheten. 

Utviklingskommune i det Nasjonale programmet for velferdsteknologi siden 2013.

Felles læring og samarbeid med andre kommuner

Forankring
Ordfører Lisbeth Hammer Krog som da var varaordfører og leder av 
Hovedutvalg Bistand og omsorg, har vært en av de viktigste pådriverne                            
fra start.

Mestrings og omsorgsmeldingen 2013- 2023 

Strategisk plan for velferdsteknologi 2013-2017

Målsetting
Forebygge funksjonsnedsettelse å skade

Tilrettelegge for økt mestring for brukere og medarbeidere

Effektivisere pleie og omsorgstjenester



«Tryggere hverdag»

Innbyggerne kan bo lengre hjemme og oppleve trygghet, 

mestring og frihet, samtidig som kommunen blir i stand til å 

jobbe smartere og mer effektivt.



Hvilken tjeneste kan innbyggerne motta i dag?

Alle innbyggere som har trygghetsalarmtjeneste får: 

Digital trygghetsalarm 

Elektronisk lås 
Tilbud om brann-/røykvarsling

Andre frihets- og velferdsteknologiske hjelpemidler

Lokaliseringstjeneste
Medisineringsstøtte
Ulike sensorer som kan kobles til trygghetsalarmen  for 
eksempel dørsensor

Digitalt tilsyn



Pasientvarslingsanlegg



Beregnet økonomisk effekt når vedtatte 
tiltak er gjennomført 

Pasientvarslingsanlegg Kr 7 mill

Elektroniske nøkler Kr 6.5 mill 

Medisindispensere Kr 2 mill

Lokaliseringsteknologi Kr 3 mill

Smart matleveranse Kr 3 mill

Estimert potensiale pr år Kr 20 mill



Kan trygghetsskapende teknologi bidra 
til redusert behov for heldøgns plasser?

Dekningsgrad i Bærum i dag er 26% for innbyggere over 80 år

Teoretisk beregning av redusert behov for investeringer til 
institusjonsplasser og omsorgsboliger for eldre dersom 
dekningsgraden ble redusert til:

24 % er kr 700 mill.

22 % er kr 1.4 milliarder 

Hvis responstid for bistand er for eksempel 15 min eller mindre, 
kan vi se for oss at en privat bolig kan defineres som en heldøgns 
plass?



Digitalisering og frihets- og velferdsteknologi fremover 

Digitale muligheter tas i bruk – det som kan må digitaliseres

Ny personvernlovgivning

DigiHelse(digital innbyggerdialog)

E-læring benyttes som læringskanal

Virtuell bostøtte piloteres




