
 
 

       
      

”” MM II TT TT   HH JJ EE MM   EE RR   MM II TT TT   HH OO SS PP II TT AA LL ””   

PPAA SS II EE NN TT TT II LL PPAA SS SS EE TT  TT EE LL EE BB AA SS EE RRTT  TT II LL SS YY NN   OO GG    
TT EE LL EE MM EE DD II SS II NN SS KK EE   LL ØØ SS NN II NN GG EE RR   II   HH JJ EE MM MM EE TT  

 
 

 
 
 
 

   
 
 

Gunnar Hartvigsen 
 
 

N A S J O N A L T  S E N T E R  F O R  T E L E M E D I S I N  
U N I V E R S I T E T S S Y K E H U S E T  N O R D - N O R G E  H F  



Nasjonalt senter for telemedisin 
 

ISBN 82-92092-33-1 
 

Det kan fritt kopieres fra denne rapporten hvis kilden oppgis. Brukeren oppfordres til å oppgi 
rapportens navn, nummer, samt at den er utgitt av Nasjonalt senter for telemedisin og at rap-
porten i sin helhet er tilgjengelig på http://www.telemed.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Nasjonalt senter for telemedisin 
Postboks 35 
9038 Tromsø 
http://www.telemed.no 



 
 

       
Tittel 
Mitt hjem er mitt hospital:  
Pasienttilpasset telebasert tilsyn og  
telemedisinske løsninger i hjemmet 

 
NST-rapport 
 
ISBN 
 
Antall sider 
 
Dato 
 
 

 
14-2003 
 
82-92092-33-1 
 
110  
 
21. oktober 2003 
 
 Forfatter 

Gunnar Hartvigsen 

Sammendrag 
 
Statistisk sentralbyrås (SSBs) befolkningsframskriving til 2050 viser at antall personer fra 67 år og 
eldre vil fordobles – fra 610.000 i 2002 til mellom 1,1 og 1,4 millioner i 2050. I tråd med befolknings-
utviklingen de siste år legger den nye prognosen til grunn en betydelig økning av levealderen. Al-
dersgruppen 90 år og over vil bli mellom tre- og seksdoblet. Tallet vil øke fra 27.000 i 2002 til 80-
162.000 i 2050. Med økende antall eldre øker også behovet for pleie og omsorg. Det rapporteres 
også om en gjennomgående krise innen omsorgssektoren – vi har verken personell eller sykehjem 
og omsorgsboliger nok til å gi alle pleietrengende et adekvat omsorgstilbud.  
 
Stadig voksende arbeidsoppgaver kan neppe løses ved hjelp av tradisjonelle arbeidsintensive meto-
der. Det er i stedet behov for å vurdere alternative og kostnadseffektive tekniske løsninger. Bereg-
ninger fra USA viser at forholdet mellom omsorg i egne boliger og pleie på sykehus er 1:25 i hjem-
mets favør. Telemedisinske løsninger og telebasert tilsyn vil kunne hjelpe mange eldre til økt selv-
stendighet og livskvalitet i eget hjem, samtidig som helse-Norge sparer tid og ressurser. 
 
Telemedisinske løsninger omfatter utstyr hvor pasienter kommuniserer direkte med legen/helse-
personell og hvor medisinske data fremskaffes fra både kroppsbårne og stasjonær sensorer samt 
generelle sensorer som registrerer aktivitet og tilstand i boligen. For at slike systemer skal lykkes er 
det bl.a. behov for integrasjon av pasientdata fra ulike kilder (interoperabilitet). Situasjonen i dag er 
mer preget av isolerte pasientopplysninger (informasjonsøyer). Eksisterende systemer fungerer som 
barrierer for nye løsninger. Det er heller ikke alle sykdommer som egner seg for telebasert tilsyn. 
Forutsetninger for telebasert tilsyn i private hjem omfatter sykdommer som ikke krever permanent 
tilstedeværelse av helsepersonell eller livskritisk overvåkningsutstyr. Dette omfatter kroniske syk-
dommer som er ”under kontroll”, inkludert: astma (”COPD/asthma”); hjertelidelser (”cardiopathy”); 
diabetes; høyt blodtrykk (”hypertension”); næringstilskudd/væsketilskudd (”nutrition/infusion”). 
 
Følgende begrensninger for utplassering av telemedisinske løsninger og telebasert tilsyn gjelder:  
 

 Brukervennlig: Utstyret/løsningene må være enkel i bruk 
 Pålitelig: Vi må kunne ha pålitelighet til målte verdier. Videre må systemet være stabilt og 

avbruddssikkert 
 Sikkerhet: Datasikkerheten må være ivaretatt 
 Tilgjengelig: Tilgjengeligheten til tjenesten må være tilfredsstillende 

 
En forutsetning for bruk av telemedisinsk utstyr og telebasert tilsyn er at det foreligger en kommuni-
kasjonsinfrastruktur i boligen og fra boligen og til de respektive enheter som det kan være behov å 
holde orientert om pasientens tilstand. Intelligente systemer i boligen vil også kunne redusere beho-
vet for personell. Slike systemer vil ofte fokusere på økt trygghet, sikkerhet og komfort.  
 
Det vi først vil oppleve er telebaserte konsultasjoner hvor helsepersonellet leser av historiske verdier 
og nåverdier til fysiologiske parametere målt ved hjelp av kroppsbårne sensorer eller stasjonært ut-
styr i pasientenes bolig. Basert på konsultasjonen vil man kanskje også kunne beordre videre opp-
følging og/eller endring av medikamentbruk. Sistnevnte handling foretas ved å kontakte pasientens 
intelligente pilleeske. Alt dette kontrolleres via pasientens journalsystem.  
 

 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Forord  
Denne rapporten er skrevet som en del av prosjektet Eldreomsorg@2020 ved Nasjonalt sen-
ter for telemedisin. Målet med rapporten er å gi et innblikk i de teknologiske løsninger samt 
de strukturelle endringer i samfunnet som kan påvirke bruken av telebasert tilsyn og telemedi-
sinske løsninger i private hjem. 

Rapporten er delvis basert på fordrag som jeg har gitt om temaet i inn- og utland i perioden 
1999-2003. I tillegg har jeg trukket veksler på nyheter og produktpresentasjon tilgjengelig via 
Internett samt publiserte bøker og artikler.  

Rapporten gir et overordnet innblikk i en rekke aktuelle tema for innføring av telemedisinske 
løsninger og telebasert tilsyn, både i private hjem og i institusjoner. Jeg har i denne rapporten 
forsøkt å presentere teknologiske løsninger som enten allerede er tatt i bruk, eller som det er 
rimelig sannsynelig vil bli tatt i bruk, i private hjem. Dette betyr at mulige løsninger innen for 
eksempel nanoteknologi ikke er presentert siden denne teknologien ennå ikke har fremvist de 
nødvendige resultater. Jeg har heller ikke trukket inn utviklingen innen genetikk eller medi-
sinsk forskning generelt som et alternativ til behandling av syke mennesker med metoder som 
er kjent i 2003.  

Dette er ikke en forskningsrapport i den forstand at den presenterer nye resultater. Jeg håper 
likevel at den vil kunne danne grunnlag for nye forskningsprosjekter. 

Gjennom arbeidet med denne rapporten har jeg blitt mer og mer overbevist om at vi ikke kan 
komme utenom ulike telebaserte systemer og tilsynsløsninger dersom vi skal kunne tilby den 
pleie- og omsorgstrengende delen av befolkningen et fullverdig tilbud ettersom andelen eldre 
øker til dels dramatisk i de kommende år. 

Avslutningsvis ønsker jeg å takke Gustav Bellika og Eva Gjerdrum ved Nasjonalt senter for 
telemedisin for kommentarer til rapporten. 

 

 

 

Tromsø, 21. oktober 2003  

 

Gunnar Hartvigsen 
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1 Innledning 
Dagens helsevesen dekker for de fleste av oss de behandlingsbehov vi måtte ha. Selv om vi 
har vent oss til at vi ikke alltid kan bli behandlet samme dag som helseproblemene oppstår, så 
vil vi få et adekvat behandlingstilbud innen rimelig tid. Politikere blir aldri lei av å fortelle oss 
hvordan vi ivaretar, eller skal ivareta, ”syke og eldre menneskers behov”. Media rapporterer 
om stadig nye omsorgstilbud for eldre. Mange av oss observerer også hvordan eldre familie-
medlemmer, slektninger og naboer blir tatt hånd om i helsevesenet. 

Men alt er ikke like rosenrødt når vi ser inn i glasskulen. Fra tid til annen diskuterer politikere 
og byråkrater hvordan vi skal få råd til å betale pensjonene til den stadig voksende gruppen 
pensjonister. Enkelte er oppriktig bekymret for hva de ser i glasskulen. Men det som ikke dis-
kuteres er hvordan de samme pensjonistene skal kunne tilbys helse- og omsorgstjenester 
minst på linje med det tilbudet vi har i dag. Med en sannsynlig fordobling av antall eldre i 
gruppen ”67 år og eldre” de kommende 50 år, så utgjør for eksempel bygging og rehabilite-
ring av de 42.000 omsorgsboliger og sykehjemsplasser som ”Handlingsplan for eldreomsor-
gen” (St.meld. nr 50, 1996-97) fastsetter for perioden 1998-2005, til totalt vel 74.000 dispo-
nible boenheter i 2005, omtrent 10-20 prosent av behovet i 2050.1 (Planen innebærer statlige 
og kommunale investeringer på 50 milliarder kroner.) Vi vil måtte bli tvunget til å se oss om 
etter andre løsninger innen pleie og omsorg. 

Det er dette som er utgangspunktet for denne rapporten – hvordan kan vi ved hjelp av teknis-
ke løsninger kunne tilby adekvat pleie og omsorg i private hjem. Vi vil angripe denne prob-
lemstillingen gjennom å studere hvilke løsninger vi allerede i dag har tilgang på, samt stude-
rer løsninger som vi vet vil (eller tror vil) bli tilgjengelig. 

 
Figur 1  Antall personer i Norge 67 år og over. Registrert 1950-2002 og fremskrevet 2003-2050.  

Behovet for boenheter for eldre er tegnet inn. I 2005 vil det være vel 74.000 boenheter disponibelt. 
Ved en fremskriving av behovet vil tallene for år 2050 være 3 ganger så stor (stiplet linje). Tar 

man hensyn til alderssammensetningen må man kunne forvente at behovet vil være langt større 
(prikket linje).       

        (Kilde: www.ssb.no/emner/02/03/folkfram/) 

                                                 
1 Det er i dag vel 35.500 boenheter pr 100.000 eldre over 80 år. 

Behovet for boenheter for eldre 



 
 

8 

1.1 Stadig flere eldre 
Statistisk sentralbyrås (SSBs) befolkningsframskriving for Norge til 2050 viser at antall per-
soner fra 67 år og eldre øker fra 610.000 i 2002 til mellom 1,1 og 1,4 millioner i 2050. I tråd 
med befolkningsutviklingen de siste år legger den nye prognosen til grunn en betydelig øk-
ning av levealderen. Aldersgruppen 90 år og over vil bli tre- til seksdoblet. Tallet vil øke fra 
27.000 i 2002 til 80-162.000 i 2050. SSB mener at det samlede folketallet vil fortsette å stige 
svakt de neste 30 årene, fra 4,5 millioner i 2002 til 4,8-5,8 millioner i 2031. I 2050 forventer 
SSB en befolkning på mellom 4,6 og 6,6 millioner.  

Med et økende antall eldre øker også behovet for pleie og omsorg (jfr. Figur 2). Det rapporte-
res også om en gjennomgående krise innen omsorgssektoren (som illustrert i Figur 3) – vi har 
verken personell eller sykehjem og omsorgsboliger nok til å gi alle pleietrengende et adekvat 
omsorgstilbud. Situasjonen er den samme i hele den vestlige verden.  

 

We're not doing a very wonderful job right now in our health system," says Pentland, who also is 
chair of the Department of Dermatology. "As the current population grays, there's an even greater 
need. (…)  Forty percent of American homes will have a disabled person to care for. We can't provi-
de care properly with those demographics."2 

Avhengigheten av omsorg øker naturlig nok med økende alder:3 
 

 65-74 år: 25-33 % har behov for omsorgstjenester, 5 % av disse behøver daglig om-
sorg 

 75-84 år: 50 % behøver sporadisk hjelp, 33 % kontinuerlig, 10 % daglig 
 85+ år: 65-90 % behøver regelmessig omsorg, 20 % daglig 

 

 
Figur 2  Folkemengde i Norge etter alder og kjønn. Registrert pr. 1 januar 2002. (Venstre figur)  Frem-

skrevet per 1. januar 2020. (Høyre figur). (Kilde: www.ssb.no/emner/02/03/folkfram/) 

 

Stadig voksende arbeidsoppgaver kan neppe løses ved hjelp av tradisjonelle arbeidsintensive 
metoder. Det er i stedet behov for å vurdere alternative og kostnadseffektive tekniske løsning-

                                                 
2 Jeffrey Marsh, “House Calls”, Rochester Review, Spring-Summer 2002, Vol.64, nr.3, side 22-26. 
3  Päivi Tahkokallio (2000).  “Smart houses”.  Nordic Conference on Smart Houses: Visions and realities. Trondheim, Nor-
way, 21-22 June 2000.  
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er. Beregninger fra USA viser at forholdet mellom omsorg i egne boliger og pleie på sykehus 
er 1:25 i hjemmets favør (Figur 5). Vi tror her at telemedisinske løsninger og telebasert tilsyn 
kan hjelpe mange eldre til økt selvstendighet og livskvalitet i eget hjem, samtidig som helse-
Norge sparer tid og ressurser. Utviklingen er forsøkt illustrert i Figur 6 som angir overgangen 
fra sykehus til boliger. 

 

 
Telemedisinske løsninger omfatter utstyr hvor pasienter kommuniserer direkte med le-
gen/helsepersonell og hvor medisinske data fremskaffes fra både kroppsbårne og stasjonær 
sensorer samt generelle sensorer som registrerer aktivitet og tilstand i boligen. Vi vil også 
kunne oppleve en voksende mengde utstyr som opereres inn i pasientene (implantater).  
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Figur 4 Forventet vekst i kroniske tilstander og pleiekostnader  i USA, 1995-20504 

 

                                                 
4 Kilde: www.fda.gov/fdac/features/2001/301_home.html 

Figur 3  Krise i omsorgssektoren er gjennomgangstonen over store deler av verden 

Kilde: Chronic Care in America: A 21st Century Challenge. Utarbeidet av Institute for Health & 
Aging, University of California, San Francisco, for The Robert Wood Johnson Fundation, Prince-
ton, N.J., 1996. (Personer i blått, kostnader i lilla.) 
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I dag kan vi skille mellom telemedisinske løsninger og telebasert tilsyn. Nye behandlingsfor-
mer og teknologiske løsninger vil muliggjøre pasientbehandling på tvers av profesjonsgrupper 
og behandlingsinstitusjoner. Telebasert tilsyn (telehomecare) berører i dag pasient og pleier. 
Distribuerte helsejournaler, videokonferanseutstyr og medisinsk utstyr og sensorer muliggjør 
at både leger og pleiere kan dele de samme pasientopplysninger, og at pasientens lege via vi-
deokonferanseutstyr og avlesning av det medisinske utstyret i boligen eller på pasienten kan 
undersøke pasienten, både med og uten pleierens tilstedeværelse. Teknologien er således med 
på å viske ut det tradisjonelle skillet mellom telebasert tilsyn og telemedisin (se Tabell 1). 
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Figur 5 Kostnader pr dag for basis rom og sykepleie. Tallene representerer kostnadene for USA i 19965 

 

1.2 Fremtidens helsevesen 
Som følge av strukturelle endringer i helsevesenet vil selve behandlingsbegrepet endres (se 
Tabell 2). Behandlingsopplegg skifter fra episodevis omsorg til kontinuerlig omsorg ivaretatt 
av team og ikke enkeltpersoner.6 I stedet for fokus på tjenestetilbyder så vil fokus være på den 
velinformerte pasient. Helsearbeiderne vil alle ha tilgang til delte distribuerte elektronisk hel-
sejournaler. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6 Telemedisinske løsninger og telebasert tilsyn vil resultere i en overgang fra ”Mitt hospital er mitt 

hjem” til “Mitt hjem er mitt hospital”7 

                                                 
5 Basert på Kaufman, S.B.,Technology Sourcing International, Inc.:  "Shifting Responsibilities in Home Care".  FDA Work-
shop on Home Care Technology Trends, 25.01.2001. 
6  Yellowlees, P. Telemedicine Enabled Homecare”. American Telemedicine Association 2000:  Pragmatic Approaches & 
Emerging Applications, Phoenix, Arizona, 22 mai, 2000. 
7 Bilder er hentet fra hhv www.unn.no og www.overhallahus.no  
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Tabell 1 Dagens og morgendagens definisjoner av telemedisin og telebasert tilsyn8 

 Dagens definisjon Morgendagens definisjon 
 Telemedisin Telebasert tilsyn Telemedisin 
Hvor Sykestue ↔

Regionsykehus 
Pasientens hjem ↔ Hjemme-
hjelpssental/primærlege 

Sykestue            ↔ Regionsykehus 
    | 
Pasientens hjem  ↔ Hjemmehjelpssental/-
        primærlege 

Hvordan Bredbånd (op-
tisk, ISDN, …) 

POTS (Plain Old Telephone 
Service) 

Bredbånd (optisk, ISDN, …) 
POTS (Plain Old Telephone Service) 

Hvem Lege ↔ Lege Pasient ↔ Pleier/lege Lege ↔ Lege 
    | 
 Pasient ↔ Pleier/lege 

 
 
Fremtidens helsevesen vil være preget av at:9 

 ”Velferdsstaten” vil ikke kunne bære de forventede økninger inne pleie og omsorg ba-
sert på dagens løsninger, både med hensyn til økonomi og personell: vi må tenke nytt 

 Pasientene vil ha full adgang til alle sine helsedata. Det samme vil gjelde for helsear-
beidere – de vil kunne ha en full oversikt over behandlingskjeden til pasienten 

 Pasientene vil måtte ta mer ansvar for beslutninger om egen helse. Dette forutsetter at 
pasientene har mer kunnskap om egen helse – sykdommer, behandlingsform, alterna-
tiver 

 Helse vil bli en global handelsvare 
 Teknologien vil være en drivende kraft 

 
 

Tabell 2  Forventede strukturelle endringer i helsevesenet 

I dag I morgen
Episodevis omsorg Kontinuerlig omsorg
Fokus på tjenestetilbyder Fokus på den velinformerte pasient 
Individuell tilnærming Team tilnærming
Sykdomsbehandling Promotering av friske – hvordan forbli frisk 
Institusjonalisert omsorg Samfunnsorientert omsorg
Hver helsearbeider har sitt eget journal-
system 

Delte distribuerte elektronisk pasientjournaler 

Avdeling / Hospital fokus Entreprise fokus – helse som vare 

 

 

En del av denne utviklingen er allerede synlig, for eksempel representert ved det finske sel-
skapet Atuline som tilbyr legekonsultasjoner via Internett i et globalt helsemarked (Figur 7). 
Pr september 2003 tilbydde Atulines 56 medisinske eksperter sine tjenester på ni språk (finsk, 
svensk, tysk, engelsk, fransk, italiensk, spansk, polsk, russisk). Vi må også forvente at (mis-
fornøyde) pasient innhenter ”second opinion” svar fra eksterne aktører. Etter hvert som pasi-
entene får full tilgang til egne journaler vil dette bli et svært realistisk scenario. 

                                                 
8 Basert på Kaufman, S.B.,Technology Sourcing International, Inc.:  "Shifting Responsibilities in Home Care".  FDA Work-
shop on Home Care Technology Trends, 25.01.2001. 
9  Basert på Yellowlees, P. Telemedicine Enabled Homecare”. American Telemedicine Association 2000:  Pragmatic Ap-
proaches & Emerging Applications, Phoenix, Arizona, 22 mai, 2000. 

Kilde: Yellowlees, P. Telemedicine Enabled Homecare”. American Telemedicine Association 2000:  Pragmatic 
Approaches & Emerging Applications, Phoenix, Arizona, 22 mai, 2000 
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For den som ønsker å skaffe seg mer informasjon om egen helse finnes det et vell av tilbydere 
på Internett, for eksempel doktoronline.no (Figur 8).  

 

 

Figur 7 Finske Atuline tilbyr sine tjenester i et globalt helsemarked 

Figur 8  Norske doktoronline.no tilbyr helseinformasjon og kontakt med helsepersonell 
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Finner man ikke det man leter etter kan man f.eks. gå videre til Mayo klinikken i USA (Figur 
9). Eller man kan slå opp i Yahoo.com, som har tusenvis av web-steder registrert (Figur 10). 
Det stadig voksende utvalget av helseinformasjon vil også føre til mer avanserte søketjenester 
som finner fram til den mest relevante informasjonen for deg. 

 
 

 
 
 
 
 
 

• Alternative Medicine (575)  
• Chats and Forums (57)  
• Children's Health (226)  
• Conferences (18)  
• Consumer Products and Servic-

es@  
• Death and Dying@  
• Dentistry@  
• Disabilities@  
• Diseases and Conditions 

(10314)  
• Education (55)  
• Emergency Services (566)  
• Employment@  
• Environmental Health (203)  
• First Aid (17)  
• Fitness (269)  
• General Health (104)  
• Health Administration (64)  

• Health and Medicine Weblogs@
• Health Care (304) 
•  Health Sciences (38)  
• Hospitals and Medical Centers 

(47)  
• Hygiene (15)  
• Institutes (36)  
• Law@  
• Long Term Care (107)  
• Medical Geography@  
• Medicine (5140)  
• Men's Health (58)  
• Mental Health (857)  
• Midwifery (53)  
• News and Media (223)  
• Nursing (448)  
• Nutrition (388)  
•  Organizations (22)  

• Pet Health@  
• Pharmacy (1541)  
• Procedures and Therapies 

(600) 
• Professional Supplies and Ser-

vices@  
• Public Health and Safety (2738) 
• Reference (85)  
• Reproductive Health (811)  
• Senior Health (92)  
• Sexual Health (21)  
• Teen Health (59)  
• Traditional Medicine (166)  
• Travel Health and Medicine (27) 
• Web Directories (52)  
• Weight Issues (206)  
• Women's Health (207)  
• Workplace (67)  

Figur 10 Yahoo gir deg oversikt over tusenvis av web-steder med helseinformasjon (pr mai 2003) 

 
 
 

Figur 9 Dersom man ikke er fornøyd med de norske nettstedene kan man gå videre til de 
utenlandske som Mayoklinikkens sider

http://dir.yahoo.com/Health/Alternative_Medicine/�
http://dir.yahoo.com/Health/Chats_and_Forums/�
http://dir.yahoo.com/Health/Children_s_Health/�
http://dir.yahoo.com/Health/Conferences/�
http://dir.yahoo.com/Business_and_Economy/Shopping_and_Services/Health/�
http://dir.yahoo.com/Business_and_Economy/Shopping_and_Services/Health/�
http://dir.yahoo.com/Society_and_Culture/Death_and_Dying/�
http://dir.yahoo.com/Health/Medicine/Dentistry/�
http://dir.yahoo.com/Society_and_Culture/Disabilities/�
http://dir.yahoo.com/Health/Diseases_and_Conditions/�
http://dir.yahoo.com/Health/Education/�
http://dir.yahoo.com/Health/Emergency_Services/�
http://dir.yahoo.com/Business_and_Economy/Business_to_Business/Health_Care/Employment/�
http://dir.yahoo.com/Health/Environmental_Health/�
http://dir.yahoo.com/Health/First_Aid/�
http://dir.yahoo.com/Health/Fitness/�
http://dir.yahoo.com/Health/General_Health/�
http://dir.yahoo.com/Health/Health_Administration/�
http://dir.yahoo.com/Computers_and_Internet/Internet/World_Wide_Web/Weblogs/Health_and_Medicine/�
http://dir.yahoo.com/Health/Health_Care/�
http://dir.yahoo.com/Health/Health_Sciences/�
http://dir.yahoo.com/Health/Hospitals_and_Medical_Centers/�
http://dir.yahoo.com/Health/Hygiene/�
http://dir.yahoo.com/Health/Institutes/�
http://dir.yahoo.com/Government/Law/Health/�
http://dir.yahoo.com/Health/Long_Term_Care/�
http://dir.yahoo.com/Science/Geography/Human_Geography/Medical_Geography/�
http://dir.yahoo.com/Health/Medicine/�
http://dir.yahoo.com/Health/Men_s_Health/�
http://dir.yahoo.com/Health/Mental_Health/�
http://dir.yahoo.com/Health/Midwifery/�
http://dir.yahoo.com/Health/News_and_Media/�
http://dir.yahoo.com/Health/Nursing/�
http://dir.yahoo.com/Health/Nutrition/�
http://dir.yahoo.com/Health/Organizations/�
http://dir.yahoo.com/Science/Biology/Zoology/Animals__Insects__and_Pets/Pets/Health/�
http://dir.yahoo.com/Health/Pharmacy/�
http://dir.yahoo.com/Health/Procedures_and_Therapies/�
http://dir.yahoo.com/Business_and_Economy/Business_to_Business/Health_Care/�
http://dir.yahoo.com/Business_and_Economy/Business_to_Business/Health_Care/�
http://dir.yahoo.com/Health/Public_Health_and_Safety/�
http://dir.yahoo.com/Health/Reference/�
http://dir.yahoo.com/Health/Reproductive_Health/�
http://dir.yahoo.com/Health/Senior_Health/�
http://dir.yahoo.com/Health/Sexual_Health/�
http://dir.yahoo.com/Health/Teen_Health/�
http://dir.yahoo.com/Health/Traditional_Medicine/�
http://dir.yahoo.com/Health/Travel_Health_and_Medicine/�
http://dir.yahoo.com/Health/Web_Directories/�
http://dir.yahoo.com/Health/Weight_Issues/�
http://dir.yahoo.com/Health/Women_s_Health/�
http://dir.yahoo.com/Health/Workplace/�
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1.3 Medisinsk teknologi 
Utviklingen av robotkirurgi (Figur 11) muliggjør kirurgiske inngrep uten at eksperten er til 
stede i operasjonssalen. I 2001 klarte et kirurgisk team i New York, USA, å fjerne galleblærer 
på en 68 år gammel mann i Strasbourg, Frankrike – 6230 kilometer unna. (Se Figur 12) 

 

           
Figur 11  Utviklingen av robotkirurgi muliggjør fjernstyrte kirurgiske inngrep10 

 

Selv om vi i dag ikke kan se for oss at utstyr for telerobotkirurgi vil komme i private boliger, 
så markerer dette at oppgaver som vi tidligere trodde var umulig å gjøre over distanse, nå kan 
gjennomføres ved hjelp av dagens teknologi.  

 

 
Figur 12 Et kirurgisk team i New York, USA, fjerner galleblærer på en pasient i Strasbourg, Frankrike11 

 

 

                                                 
10 Kilde: news.nationalgeographic.com/news/2001/09/0919_robotsurgery.html 
11 Kilde: www.cnn.com/HEALTH/9902/23/robotic.surgery/ 
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Det vi først vil oppleve er telebaserte konsultasjoner hvor helsepersonellet leser av historiske 
verdier og nåverdier til fysiologiske parametere målt ved hjelp av kroppsbårne sensorer, ink-
ludert implanter, eller stasjonært utstyr i pasientenes bolig. Basert på konsultasjonen vil man 
kunne beordre videre oppfølging og/eller endring av medikamentbruk. Sistnevnte handling 
foretas ved å kontakte pasientens intelligente pilleeske. Alt dette kontrolleres via pasientens 
journalsystem (”EHR – electronic health record”). Slikt utstyr er bl.a. utviklet ved Nasjonalt 
senter for telemedisin og Universitetet i Tromsø, hvor Mary Larsen fra Krokelvdalen har tes-
tet ut systemet (Figur 13) (Olsen m.fl., 2003). For noen pasientgrupper, slik som diabetespasi-
enter hvor det er avgjørende for pasientens helse at insulinnivået holdes så konstant som mu-
lig, så vil pasientene ha innoperert automatiske insulinpumper som sørger for et jevnt insulin-
nivå. 

På det medisinske områder vil det kunne skje nyvinninger som endrer behandlingsmetoder og 
behov. Dette er imidlertid ikke tema i denne rapporten. 

 

 
Figur 13  Mary Larsen, 80 år, betjener pilleboksen12 

 

1.4 Pervasive healthcare 
Bruken av informasjonsteknologi i helsesektoren har for en stor del konsentrert seg om for-
valtning av pasientdata og pasientadministrative systemer. Med utvikling av ”ubiquitos com-
puting”/”pervasive computing” (allestedsnærværende databehandling) vil vi få proaktive sys-
temer som bidrar direkte i pasientbehandlingen. Datamaskinene vil være overalt – i vegger, 
tak, gulv, møbler, senger, bandasjer, sko, klær, etc. Maskinene vil også kunne kommunisere 
med hverandre. I Danmark har Århus-regionens it-råd utgitt en omfattende rapport om ”per-
vasive healthcare”: 13 

                                                 
12 Foto: Bernt-Ivar Olsen 
13 Århus-regionens it-råd (2003). Pervasive Healthcare: Et visionært bud på fremtidig anvendelse af teknologi inden for 
sundhedsområdet. Sidene 3-4. 
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Pervasive-teknologier kan for eksempel lette dagligdagen for sundhedspersonalet, når computerkraf-
ten frigøres fra pc’en på skrivebordet og flytter derud, hvor personalet faktisk befinder sig: i stuerne, 
på gangene og i konstant bevægelse fra den ene arbejdsopgave til den næste. Her kan håndholdte 
computere, interaktive vægge og intelligente hospitalssenge give computerkraft, hvor der reelt er 
brug for det.  Udenfor hospitalerne kan kronisk syge, handicappede og andre med vedvarende kon-
takt til sundhedsvæsenet serviceres bedre ved for eksempel løbende monitorering. Eller genoptræ-
ning kan finde sted i patientens hjem via specialudviklede interaktionsværktøjer, mens patientens 
fremskridt overvåges over nettet af fysioterapeuter og andre fagfolk. 

Rapporten prøver også å se inn i glasskulen. Forventningene til teknologien er store: 14 

På længere sigt kan pervasive healthcare danne basis for visionen om det virtuelle hospital, hvor pa-
tienterne er indlagt, der hvor de helst vil være - der- hjemme. De monitoreres og tilses fra centralt 
placerede eksperter, der rykker ud når der er behov for det, men ellers holder sig ajour med patien-
tens tilstand via sensorer og dataopsamling. Med pervasive healthcare går IT-udviklingen i 
sundhedssektoren fra passive datalagringssystemer til allestedsnærværende interaktivitet, og den 
samme tendens gør sig gældende i selve patientbehandlingen. Her foregår et paradigmeskift fra en 
opfattelse af sundhedsvæsenet som en reparatør til opfattelsen af behandling og omsorg som en ved-
varende proces. 

1.5 Underskudd på helsearbeidere 
Norge vil i henhold til ”Handlingsplan for eldreomsorgen” i perioden 1998-2005 ha bygget og 
rehabilitert vel 42.000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger med statlig tilskudd. For å drive 
disse er det behov for mer enn 15.000 nye stillinger i omsorgssektoren.  Norske kommuner 
brukte i 1998 34,7 milliarder kroner på pleie og omsorg.15 Dette beløpet vil naturligvis øke i 
takt med utbyggingen av omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Tilgang til kvalifisert perso-
nell vil være en kritisk faktor i utbyggingen. For å sikre tilstrekkelig omsorgspersonell bør 
derfor også alternativer som telemedisinske løsninger og telebasert tilsyn vurderes og utprø-
ves. Fra Sverige rapporteres det at man i løpet av de ti nærmeste år må rekruttere 240.000 per-
soner til omsorgssektoren. Fram til år 2030 vil det i Sverige være behov for å øke innsatsen 
for eldre med 140 %, dette selv om pårørende fortsetter å hjelpe til i samme omfang og 
eldregruppens helse forblir uforandret. I verste fall tvinges hver yrkesaktive svenske til å for-
sørge en pensjonist (Ställdal m.fl., 2002). Det dramatiske skiftet vil i henhold til Rolf Ohlsson 
ved Lunds Universitet inntreffe rundt 2020: ”Då ska de som föds nu, och det är inte lika 
många som på 80-tallet, lockas till äldreomsorgen.” (Ställdal m.fl., 2002). Situasjonen er dra-
matisk og det er lite trolig at vi kan dekke fremtidig pleie- og omsorgsbehov ved å følge langs 
oppgåtte spor. Her må det tenkes nytt. 

I ”Omsorgsboliger – en veileder”16 heter det at: 

                                                 
14 Århus-regionens it-råd (2003). Pervasive Healthcare: Et visionært bud på fremtidig anvendelse af teknologi inden for 
sundhedsområdet. Sidene 3-4. 
15 St.meld. nr. 34 (1999-2000). Handlingsplanen for eldreomsorgen etter 2 år.  
16 SHD, KRD 1997. Omsorgsbolig – en veileder. Rundskriv I – 29/97, H – 24/97 B.  Sosial- og helsedepartementet og Kom-
munal- og arbeidsdepartementet 
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“For å kunne utnytte tilrettelagte boligers potensiale godt, er det en forutsetning at kommunene har 
godt utbygde hjemmetjenester med tilstrekkelig kvalifisert bemanning hele døgnet. For mange eldre 
med behov for omfattende pleie og omsorg, kan omsorgsbolig og hjemmetjenester tilpasset den en-
keltes behov være et egnet tilbud. Målet med en helhetlig utbygd hjemmetjeneste, er å skape trygghet 
for hjemmeboende gjennom økt tilgang på – og tilgjengelighet til – slike tjenester. (…) De hjemme-
baserte tjenester må mange steder styrkes. Dette impliserer en opprustning av bemanningen der 
denne er mangelfull, og en videre satsing på å samordne og videreutvikle hjemmetjenesten og dens 
kompetanse. 

Ved fornuftig bruk av telebasert tilsyn og ”pervasive computing” vil en kunne oppnå en mer 
optimal personellutnyttelse og således redusere behovet for omsorgspersonell. Eksempler på 
ressursbesparende tiltak på personellsiden er å bruke sensorer for å påvise at demente perso-
ner oppholder seg i boligen, tilgang til oppdaterte pasientjournaler i boligen (slik at pleiere 
ikke må avbryte omsorgsarbeidet en time før arbeidsslutt for å reise inn til kontoret å oppdate-
re journalen), avanserte medisineringsenheter i boligen, m.fl. På lengre sikt vil vi oppleve 
bruk av mer avansert utstyr for sykdomsovervåkning og -behandling.  

Ved norske sykehus erfarer vi at sengeplasser legges ned til fordel for sykehoteller, og syke-
hussektoren opplever et vedvarende effektiviserings- og rasjonaliseringspress. En av måtene 
dette møtes på er tidligere utskriving av pasienter samt poliklinisk behandling. En annen måte 
er å ta i bruk telemedisinsk utstyr og telebaserte tilsynsløsninger. 

Det har over en årrekke også vært vanskelig å rekruttere helsearbeidere til norske sykehus. 
Samtidig opplever vi at det i takt med et økende antall personer over 65 år også blir stadig fle-
re som har behov for tilsyn og behandling.  

1.6 Fremtidens helsesystemer må utvikles for fremtidens behov 
Dagens helsevesen tilfredsstiller etter de flestes mening det som kan defineres som samfun-
nets behov for helsetjenester. Men det er også klart at helsevesenet har et forbedrings- og ra-
sjonaliseringspotensial innen flere felt. Dette gjelder spesielt det som kan kalles for ”continui-
ty of care” og ”evidence baced treatment”. Til dette trengs verktøy som kan integrere de ulike 
delene av helsevesenet. Det synes også som om at en fellesnevner for alle typer forbedrings-
prosjekter er at man ønsker å forbedre dagens situasjon. Dvs at man tar utgangspunkt i helse-
vesenet slik vi kjenner det i dag. Dette er feil. Det er grunn til å anta at de store populasjons-
endringene som ble presentert foran vil kreve en helt annen oppbygning av helsevesenet, med 
større vekt på ikke bare pleie og omsorg i private hjem, men også på behandling. Dette krever 
tilgang til en del av den samme infrastrukturen som vi da finner på sykehus og legesentre.  

Gjennom arbeidet med bl.a. sterkt funksjonshemmede så har vi en del kunnskap om hvordan 
vi kan ta vare på personer med omfattende funksjonshemning i boliger. Denne gruppen treng-
er ofte omfattende investeringer i utstyr samt døgnkontinuerlig tilsyn. Det er derfor lite trolig 
at slike løsninger vil kunne tilbys flere enn et relativt beskjedent antall personer.  

Et annet moment er at antall tilgjengelige sykehjemsplasser faktisk har gått ned de siste 20 år, 
bl.a. som følge av økende antall eldre og satsningen på enerom og omsorgsboliger. Tall fra 
Statistisk sentralbyrå viser at mens det i 1980 var 22,8 sykehjemsplasser per 1.000 innbygger 
over 80 år, så er tallene for 2003 183 sykehjemsplasser.  

I henhold til Sosial- og helsedepartementet (SHD, 2001) vil pleie- og omsorgstjenesten i 
kommunene totalt sett disponere 39.500 sykehjemsplasser, vel 4.000 aldershjemsplasser og 
30.500 omsorgsboliger når handlingsplanen for eldreomsorgen (St.meld. nr. 50, 1996-97) er 
ferdig utbygd i 2005. Dette vil gi en samlet dekningsgrad på 355 boenheter pr. 1.000 innbyg-
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ger over 80 år, fordelt med 18,7% dekning på sykehjem, 2,1% på aldershjem og 14,5% om-
sorgsboligdekning.  

I 2003 hevdet både Sykepleierforbundet og Legeforeningen at regjeringen hadde satset mer på 
oppbevaring av eldre enn på å kunne tilby et fullverdig helsetilbud. Begge foreningene mener 
at syke eldre har behov for kontinuerlig pleie og omsorg, noe som bare sykehjem kan tilby 
dem.   

1.7 Oppbygning av rapporten 
I kapittel 2 gis en oversikt over smarthusteknologi og intelligente hjem. I kapitlet presenteres 
en rekke internasjonalt kjent smarthusprosjekter, herunder Disneys fremtidshus anno 1957, og 
av nyere dato: Cisco’s smarthus i Watford, Bill Gates hus, Microsoft home, Telenors frem-
tidshus, Aware home-prosjektet,  ”The adaptive house” og ”MIT House_n.” Videre presente-
res litt av den generelle teknologien bak smarthus og eksempler på utstyr til det smarte hjem. 

Kapittel 3 tar for seg noen smarthusprosjekter for eldre, inkludert prosjektene i Flandern, 
Brandenburg og Tønsberg. 

I kapittel 4 gis en kort introduksjon til noen hovedtrender i den teknologiske utviklingen i de 
kommende år, spesielt ”ambient intelligence” og virtuell virkelighet (Virtual reality). 

Kapittel 5 omhandlere telemedisin i omsorgsboliger og private hjem. I kapitlet gis en begrun-
nelse for denne utviklingen. Videre presenteres ulike typer telebasert tilsyn og telemedisinske 
løsninger, inkludert oksygenterapi, astma, kardiologi, helseklokker, blodsukkermålere og 
hjemmelabutstyr. 

Kapittel 6 presenterer eksisterende prosjekter innen telemedisin i boliger, herunder det gode 
rommet, Eldreboligene i West Lothian, Scotland, og Elite Care’s Oatfield Estates Cluster. 

Rapporten avsluttes med en diskusjon rundt overvåkning eller tilsyn, livskvalitet, fengsel og 
isolasjonisme, og diskuterer mulige alternative veivalg. 
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2 Smarthusteknologi og intelligente hjem 
2.1 Disneys fremtidshus anno 1957 
Et av det mest kjente fremtidshus ble bygd i 1957 av ingeniører fra Monsanto Chemical Co. i 
samarbeid med arkitekter fra Massachusetts Institute of Technology (MIT). Huset, som skulle 
illustrere et 1986-hus, ble oppført i Disneyland i Anaheim, California. Både hus og interiør 
ble bygd i plast og syntetiske materialer.17, 18 

Huset ble aldri noe mønster for moderne hus, til det var avvikene fra forventningene om et 
hus for store. Huset hadde en rekke finesser som man mente fremtidens boliger ville ha. Noen 
av spådommene gikk i oppfyllelse, mens andre ble det intet av. 

 

 
Figur 14 Disneys fremtidshus anno 195719 

 

Blant de funksjoner som har overlevd finner vi: 

 Høytalende telefoner 
 Sentralstyrt klimaanlegg 
 Plaststoler 
 Mikrobølgeovn 
 Minnefunksjoner på telefoner 
 Bildetelefon 
 Elektriske barbermaskiner 
 Elektriske tannbørster 
 Isolerte glassvegger 

 

 

 

 

 
                                                 
17 future.newsday.com/9/fbak0924.htm 
18 www.disneylandsource.com/tom/house.html 
19 kilde: www.disneylandsource.com/tom/house.html 
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Figur 15  Kjøkkenet fra Disneys 1957-hus20 

 

Listen med drømmer som ikke gikk i oppfyllelse omfatter (se også Figur 16 og Figur 17): 

 Atom-basert konservering (“Atomic food preservation”) 
 Plastvasker med justerbar høyde  
 Skjult komfyr og kjøkkeninnretninger (”Disappearing stoves and appliances”) 
 Ultralyd-basert oppvaskmaskin (“Ultrasonic dishwashers”) 
 Flytende møbler (“Floating furniture”) 
 Ventilasjonsanlegg som sprayer ut ulike lukter (“Vents that spray floral pine tree and 

sea air scents”)   
 Videobasert internkommunikasjon med mikrofoner hengende fra taket (“Telescreen 

intercoms with microphones hanging from the ceiling”) 
 Hus av plast 

 

 
 

 
(Kilde: disneylandsource.com/tom/morehouse.html) 

 

2.2 Teknologi 
Selv om Disneys hus ikke har dannet skole for bruk av avansert teknologi i boliger, så har vi 
sett en rekke teknologiske nyvinninger for boliger de siste tretti år. Utviklingen av 
smarthusteknologi i perioden 1970-2000, og mulig utvikling i 2000-2010, er angitt i Tabell 3. 

                                                 
20 Kilde: disneylandsource.com/tom/morehouse.html 

Figur 16 Høydejusterbare håndvasker har ikke fått 
noen utbredelse 

Figur 17 Ultralydbasert oppvaskmaskiner har 
ikke kommet på markedet 



 
 

21 

Tabell 3 Utviklingen av smarthusteknologi i perioden 1970 - 2010 

1970 
Enkel intelligens: 

  Styrings- og reguleringssystem  
  Klimastyringssystem  
  Brann- og innbruddsalarm  
  X10-patentet  

1980 
Enfunksjonssystem & flerfunksjonssystemer: 

  Sikkerhet & adgang 
  Datakommunikasjon 
  Tekstbasert kommunikasjon, telefax  
  Kabel TV 
  VVS 

1990 
  Integrerte system (Computer Intergrated 

Buildings, CIB) 
2000  

  Nettverksintergrete husholdninger  
  Kjøkkendatamaskiner og kjøleskap som 

handler selv  
  Intelligente hjemmekinoanlegg  
  Elektronisk barnvakt og integrerte tjenes-

ter etc 
2010 

  Virtuell virkelighet (Virtual reality) som 
en del av utstyret i boligen 

  ”Ambient intelligence” 
 
Teknologien som anvendes i smarthus integrerer en rekke ulike teknologier for datatransport, 
inkludert: 
 
Fysisk medium 

 Radio 1-2 Mbps (Home Radio Frequency working group, www.homerf.org) 
 IR, 9600 bps – 4 Mbps (Infrared Data Association, www.irda.org) 
 Telefon, 1-10 Mbps (Home Phoneline Network Alliance, HomePNA, 

www.homepna.org) 
 Strømnett, 14 Mbps (Home-Plug Powerline Alliance, www.homeplug.org) 
 TV kabel, 27 Mbps nedlasting, 500 Kbps – 10 Mbps opplasting (Cable Television 

Laboratories, www.cablelabs.com)  
 
Grensesnitt 

 Seriell port, 115 Kbps 
 Standard parallell port, 115 Kbps 
 ECP/EPP parallell port, 3 Mbps 
 IDE, 3,3 – 33 Mbps 
 USB (Universal Serial Bus) 12 Mbps 
 SCSI, 5-160 Mbps 
 IEEE 1394 (FireWire eller iLink), 100-400 Mbps 

 
Protokoller 

 LonWorks (www.echelon.com) bruker strømnettet, ”twisted pair,” m fl for å kontrol-
lere sensorer og brytere 

 CEBus (Consumer Electronics Bus, www.cebus.org) bruker strømnettet, ”twisted 
pair,” coax, radio 

 Bluetooth (www.bluetooth.com) bruker en 2,4 GHz radio-link for å sende/motta tale 
og data  

 HAVI (Home Audio Video Interoperability, www.havi.org) bruker APIer definert på 
toppen av IEEE 1394 for å tillate kommunikasjon mellom digitale forbrukerartikler 

 Jini (www.sun.com/jini) bruker Java APIer for å tillate at utstyrenheter slutter seg til 
en Jini føderasjon og publiserer sine tjenester uten forutgående installering (”setup”). 
Tjenestene representeres v hj a Java objekter som definerer tjenestegrensesnitt (”ser-
vice interface”). 



 
 

22 

 UPnP (Universal Plug and Play, www.upnp.org) bruker IP nett for å la utstyrsenheter 
oppdage, utnytte, og kontrollere enheter lokalisert ved IP adresser. Tjenestene disse 
tilbyr, og hvordan de kontrolleres, beskrives ved XML-kodede meldinger 

 EIB (European Installation Bus, www.eiba.com) bruker en egen styrekabel til å for-
midle kontrollsignaler 

 IPv4 og IPv6 (www.ipv6.org) innebærer at kontrollsignaler formidles på samme måte 
som annen IP-trafikk 

I tillegg til de protokoller som er nevnt over, er det særlig aktuelt å kombinere ulike trådløse 
og trådbaserte kommunikasjonsløsninger, herunder  

 WLAN (802.11) 
 GSM/GPRS/UMTS21 

 
 

 
Figur 18  Programvarearkitektur for fremtidens hjem (Gong, 2001, fig. 2) 

 

2.3 11 trender for intelligente hjem 
Utviklingen innen boligsektoren er bl.a. drevet av endrede behov og trender for intelligente 
hjem, inkludert:22 

1) En livsrolle: Vi opplever en sammensmeltning av privat og offentlig rom – 
profesjonell, privat og medborger roller kan ikke skilles. 

2) Utvidet familiebegrep: Kjernefamilien er ikke lengre familienormen. Også 
slekt, venner og kollegaer inkluderes i familiebegrepet. Et annet særtrekk er at 
flere yngre mennesker deler bolig. 

3) Tidsklemme: Folk arbeider (for) mye. Resultatet er økt behov for koordinering, 
og i verste fall utbrenthet. 

4) Endret velferdsmodell: Individet gis større ansvar for egen helse. Det neste vil 
være at våre hjem utrustes som klasserom og omsorgsboliger. 

                                                 
21 GPRS and UTMS will be introduced when available. 
22 www.smartnewsonline.com/2001/art/0219-soultrends/ 
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5) Mobil livsstil og virtuelle hjem: Hjemmet er ikke lengre kun et fysisk rom, men 
også del av vårt virtuelle rom, og i mange tilfeller synonymt med vår sosiale og 
emosjonelle sfære. 

6) Generasjonsbehov – friske og velstående “Baby Boomers”, “Young Techies of 
the Generation Y”:  “baby boomers” vil selv bli gamle. De vil kreve tjenester! 
De eldre blir eldre – befolkningen over 90 år øker mest. Teknologifrelste vil 
raskt ta i bruk ny teknologi. “A trans-generational design of the future home is 
emerging.” 

7) “Leasing a Life” — Tjenestene er viktigere enn produktet: Administrasjon og 
vedlikehold kan for mange være en byrde – man ønsker å betale for en tjeneste 
og ikke produktet i seg selv. 

8) “Food on Demand” & “Cooking for Fun”: Hurtigmat og “takeaway” blir mer 
vanlig. Matlaging blir kun en hobby. Vi ser at stadig flere hus bygges uten 
kjøkken.23 

9) Underholdningssentre og livslang læring: Virtuelle rom erstatter tradisjonelle 
læreomgivelser. Underholdning blir en integrert del av læreomgivelsene. 

10) Hjemmet som markedsplass: E-handel vil utvikle seg (når sikkerhet & betaling 
fungerer). Levering tas hånd om av budsentraler/postkontorer. 

11) Involvering i lokale aktiviteter: Lokalsamfunnet blir den viktigste arenaen og 
denne er virtuelt tilgjengelig. 

2.4 Cisco’s smarthus i Watford 
Cisco, den største aktøren i utviklingen av infrastruktur for Internett, deltar også i utviklingen 
av smarthusteknologi. I Watford, en forstad til London, har Cisco bl.a. bygget en eksperi-
mentbolig. 

”Når familien er på ferie kan de via den lokale Internettkaféen surfe inn på husets egen hjem-
meside og regulere varmen, la et datastyrt kamera panorere over hagen for å se om det behø-
ves vannes, og i så fall hjemmesiden sette på sprinklersystemet”24 (Se Figur 24). 

Selv om Cisco’s smarthus har en rekke moderne installasjoner har det vært et poeng at villaen 
i Watford ikke skulle skille seg ut.25 Smarthem.se26 beskriver huset slik: “Bakom en garde-
robsdörr på glänt skymtar en hub, en liten dataväxel, som är det smarta husets hjärna. Det som 
skiljer den smarta villan från grannarnas vanliga hus är att man förutom vanliga kontakter och 
telefonjack även satt in uttag till ett datanätverk redan från början. I alla sju rum finns flera 
uttag till ett nätverk som liknar det som finns på många moderna kontor, totalt 72 stycken.”  

                                                 
23 www.coloradoan.com/homes/remodel/nokitchen.html 
24 Fra artikkel i www.smarthem.se 
25 www.smarthem.se 
26 www.smarthem.se 
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Figur 19 Cisco’s smarthus i Watford, England27 

 

Alt kobles til nettet: “… även en kaffebryggare eller ett strykjärn som stoppas in i den vanliga 
väggkontakten ansluts därmed till nätverket. Alla gamla, vanliga apparater, inklusive lampor 
och husets värmesystem kan tack vare nätverket kan styras via Internet.”  

 

 
Figur 20  Cisco’s smarthus er selvsagt også presentert  på nettet28 

 

Innen huset styres alt fra en webpad (Honeywell Hometronic), en trådløs og bærbar datama-
skin som ser ut som en klumpete fjernkontroll (Figur 22). Dette muliggjør for eksempel at 
man fra soverommet kan sette på kaffetrakteren før en går i dusjen. Dette forutsetter selvsagt 
at kaffetrakteren er klargjort på forhånd. Honywells varme- og ventilasjonsanlegg måler ute- 
og innetemperaturen og bestiller selv oljepåfylling. 

 

                                                 
27 Kilde: www.cisco.com/uk/ihome/ 
28 Kilde: www.cisco.com/uk/ihome/ 
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Figur 21 Det er lagt vekt på å gjøre huset så normalt som mulig29 

 

 
Figur 22  Alt kan styres via en Honeywell Hometronic30 

 

Urolige og nybakte foreldre installerer webkamera (Figur 23) på barnerommet slik at de ved 
hjelp av web-pad’en fra enhver lokasjon ser om barnet sover. Tilsvarene kan et kamera til-
knyttes ringeklokken slik at du ser hvem står utenfor døren. 

 
Figur 23  Et av husets videokameraer31 

                                                 
29 Kilde: www.cisco.com/uk/ihome/ 
30 Kilde: www.cisco.com/uk/ihome/ 
31 Kilde: www.cisco.com/uk/ihome/ 
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I kjøleskapet finnes en strekkodeskanner med direkte tilkobling til en lokal matvarebutikk. 
Når det blir fritt for mat kan man bare skanne inn varekoden og bestillingen går direkte til bu-
tikken som så leveres til avtalt tid. Denne løsningen er allerede i salg i England. 

I England koster det ca 40.000 kroner å trekke inn nettverkskabler, inkl fire ISDN-kabler og 
72 nettverkskabler i ett nytt hus. Utstyret i Ciscos hus koster ca 300.000 kroner, og omfatter 
blant annet flere web-kameraer og datamaskiner, flatskjerm, skrivere, videokonferanseutstyr 
& strekkodeskannere. 

 

 
Figur 24 Huset kan styres via Internett32 

2.5 Bill Gates hus 
Selv om det er bygd for å være en privatbolig, og ikke et fremtidshjem, så inneholder huset til 
Bill Gates, Microsofts gründer, en rekke teknologiske nyvinninger. 

 

 
Figur 25  Skisse over huset til Bill Gates33 

 

                                                 
32 Kilde: www.cisco.com/uk/ihome/ 
33 Kilde: www.usnews.com/usnews/nycu/tech/billgate/gates.htm 
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Selve huset rommer teknolekerom, gym, garasje for 20 biler, 7 soverom, seks kjøkken, 24 
toaletter (10 komplette baderom), teater, spillehall, innendørs svømmebasseng (6x20 m) med 
undervanns musikkanlegg, spisesal med plass til 24 gjester og 24 tv skjermer langs den ene 
veggen, bibliotek, konferanseavdeling (150 personer), resepsjon, mm34 (Figur 25). Byggeti-
den var 7 år og det er antatt at prislappen ble 97 millioner dollar (usikkert). 300 arbeider var 
involvert i byggingen (hvorav over 100 elektrikere). 

Når besøkende kommer inn i husets resepsjon(!), så blir de registret og mottar en elektronisk 
ID-brikke (jakkenål). Denne gjør at besøkende gjenkjennes overalt i huset slik at egne for-
håndsprogrammerte preferanser kan benyttes. Dersom en for eksempel ønsker å lytte til Bjørn 
Eidsvågs ”Mysteriet deg” når en vandrer rundt – da vil denne låten følge en fra rom til rom. 
Om kvelden følger også belysningen en – lyset tennes når en stiger inn i rommet, slukkes når 
en går ut av rommet. 

Systemet lærer seg etter hvert hvilken musikk, lydstyrke og lysstyrke man fortrekker. Inngå-
ende telefonsamtaler dirigeres til den telefonen som er nærmest en (og kun den). Fjernkontroll 
er selvsagt tilgjengelig for kontroll av monitorer, hvor man kan velge blant tusenvis av inn-
spilninger, nyheter og TV program. Alle rom har også et kontrollpanel hvorifra husets styre-
system kan nås og reguleres (belysning, klima, mv). 

Utgangspunktet for design av systemet er at det skal være enkelt og naturlig. (Noe som er 
svært vanskelig å få til). Gjennom avanserte søkesystemer skal det f.eks. være enkelt å finne 
fram til den filmen en søker eller den musikken en ønsker å lytte til. (Man trenger ikke eksak-
te referanser.) 

Datasystemet tilbyr også gjester å velge mellom en million bilder, fotografier og malerier. 
Disse vises så på husets veggskjermer, og kan også følge en gjennom huset på monitorer på 
veggene. Skulle to personer samtidig komme inn i rommet så har en av dem høyere prioritet, 
eller så spiller lydanlegget en låt som det har detektert at begge liker. 

 

 
Figur 26  Bill Gates hus sett fra vannkanten35 

2.6 Microsoft home 
Microsoft har også utviklet sitt eget (konsept for) fremtidshus, Microsoft Home, ved firmaets 
hovedkvarter i Redmond, Washington (Figur 27). Her modelleres fremtidige teknolog scena-
rioer. Scenarioene demonstrerer hvordan teknologi kan komme til å påvirke livet i private bo-
                                                 
34 www.usnews.com/usnews/nycu/tech/billgate/gates.htm 
35 Kilde: www.goehner.com/gates.htm 
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liger 5-8 år fra i dag. 

”The Microsoft Home features real-life environments, such as a front door, entry, kitchen, family 
room, dining room, office, entertainment room and bedroom, in which typical daily scenarios can be 
demonstrated. The Home doesn’t showcase technology for technology’s sake. It focuses on technolo-
gy from a consumer perspective, showing how people might want to use technology in their homes in 
the future.” 

 

 
Figur 27  Utsnitt fra The Microsoft Home36 

 

Microsofts leder Bill Gates argumenterer selv for at: "Powerful PC-based software will com-
bine with a new generation of wireless networks, smart devices and intelligent appliances to 
bring a wealth of new digital products into every home". Fremtidens bolig vil i følge Gates 
blant annet inneholde:37  

 Trådløst høyhastighets datanett som muliggjør avspilling av musikk og filmer eller 
visning av familiebilder der en til enhver tid befinner seg 

 WebTV sørger for personlig tilpassning av TV-programmet 
 Avanserte 3D spill med stemmekontroll 

2.7 Telenors fremtidshus 
Telenors fremtidshus er bygd på Telenors tomt på Fornebu utenfor Oslo. Bygget stod ferdig i 
oktober 2001. Arealet er ca 150 m2 på ett plan. Fremtidshuset er først og fremst et laboratori-
um og en demonstrator for Telenor FoU. Stikkordet er fleksibilitet. Huset er bygget slik at 
innvendige vegger og innredning enkelt skal kunne endres.38 

                                                 
36 Kilde: www.bbhmag.com/assets/bbh/images/microsoft2.jpg 
37 www.microsoft.com/presspass/press/1999/Jul99/FutureOutlinePR.asp 
38 Teksten er hentet fra: www.fremtidshuset.no 
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Figur 28  Utsnitt fra kjøkkenet i Telenors fremtidshus på Fornebu39 

 

Telenor mener at utviklingen i hjemmet påvirkes av større samfunnsendringer som fleksibelt 
arbeidsliv, mobilitet og individualisering. Dette er alle forhold som ligger til for aktivitetene i 
Fremtidshuset. 

 
Figur 29  Lars Svenkerud i Telenor FoU viser hvordan en gjennomsiktig skjerm kan brukes til å formidle 

videobeskjeder. Skjermen kan blant annet aktiveres via mobiltelefon40 

 

De eksterne nettene i huset termineres i et hjemmenett, en såkalt "Residential Gateway". 
Hjemmenettet fungerer som brannvegg, og utfører ruting (dirigering) mellom eksterne og in-
terne nettverk. Internt benyttes kabelbasert 100 Mbit/s svitsjet Ethernett og 11 Mbit/s radio-
LAN. I tillegg benytter Telenor FoU Bluetooth-teknologi for å realisere nye løsninger. Blue-
tooth er en radioteknologi for kortdistansekommunikasjon. All kabling i huset går inn/ut av 
maskinrommet, som også rommer datamaskiner og multimediaservere. 

Sikkerhetssystemet varsler innbrudd, vannlekkasje eller brann, og omfatter også kameraover-

                                                 
39 Kilde: www.fremtidshuset.com/ 
40 Kilde: www.telenor.no/fou/pressesenter/frhus_bilder.shtml 
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våking. Lys, varme og ventilasjon kontrolleres av noder i et eget nettverk tilknyttet kontroll-
enhet med web-server. Slik kan funksjonene styres fra en egen webside.  

For å kunne distribuere multimedieinformasjon benyttes en svitsj med 16 innganger og 16 ut-
ganger med spesialkabling til diverse uttak spredd rundt i huset. Slik kan man sende pro-
grammer fra enhver programkilde til vilkårlige uttak. 

Prosjektleder i Telenor FoU, Arnfinn Nyseth, har som mål med Fremtidshuset at det skal bi-
dra til at folk får en enklere hverdag og kan bruke mer tid på sosial kontakt.41 

2.8 Aware home 
Målsettingen med prosjektet ”Aware home” ved Georgia Institute of Technology, Atlanta, 
USA, er at datamaskinen ikke bare skal være begrenset til skrivebordet, men heller være en 
del av rommet. Ønsket er et hjem som kan se, høre og måle de personene og gjenstandene 
som er i rommet. 

Et av prosjektene, ”digital family portrait”, skal gi familiemedlemmer en fornemmelse av si-
tuasjonen hjemme hos slektningen(e). Portrettbildet vil endre seg over tid, avhengig av aktivi-
tetsnivå etc. som registreres i boligen. For eksempel kan rammen rundt bildet endres avhengig 
av aktivitetsnivå. I tillegg vil man også få rapport om både ute og innetemperatur og værfor-
hold (se Figur 30). 

 

 
Figur 30  Figuren viser to skjermbilder: “The primary Digital Family Portrait dis-

play” og “The detailed Digital Family Portrait display”42 

 

2.9 ”The adaptive house” 
Professor Michael Mozer, University of Colorado at Boulder, kjøpte i 1991 en tidligere skole 
som han sammen med sine studenter gradvis har renovert og utrustet med høyteknologisk ut-
styr. Mozer beskrev selv på et tidspunkt huset som verdens smarteste hjem.43 

Utstyret omfatter: 

                                                 
41 www.fremtidshuset.com 
42 Kilde: www.cc.gatech.edu/fce/ecl/projects/dfp/index.html 
43 www.cs.colorado.edu/~mozer/nnh/ 
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 Kontoller for lys, ventilasjon, varme (vann, luft) 
 Sensorer overvåker: temperatur, lys, lyd og bevegelse i hvert rom, dører og vinduer 

som åpnes/lukkes, utendørs paramtre, temperatur på og bruk av varmtvann 

Huset programmerer seg selv ved hjelp av neurale nett. Mozer's oppførsel og bevegelser pre-
dikeres, inkludert hvilke rom som brukes til hvilken tid, når han forlater huset og returnerer, 
når varmt vann er nødvendig, etc. 

Komfortmaksimering foretas ved å justere lys og temperatur i henhold til minimal energibruk. 
Problem oppstår dersom beboerens ønsker konflikterer med ønsket om å spare strøm. For å 
ordne opp i slike konflikter benyttes matematiske teknikker for å oversette diskomfort til dol-
lar (penger) som så kan veies opp mot energikostnadene. 

 

 
Figur 31 Huset i dag og anno 192644 

 

Huset benytter også statistiske reguleringsteknikker. Dersom Mozer for eksempel ikke er 
hjemme kl 3 om morgenen, så er han neppe hjemme kl 4 heller, dvs at huset ikke behøves 
oppvarmet. Baderomslyset starter på laveste intensitetsnivå når Mozer går inn: "The system 
picks the lowest level of the light or heat it thinks it can get away with in order to conserve 
energy, and I need to complain if I am not satisfied with its decision". Ved å trykke på en 
veggbryter så uttrykkes utilfredsstillelse og lysintensiteten øker. Neste gang vil lysintensiteten 
være høyere. Alle sensorer som ble benyttet var av billigste type (hyllevare). Via Internett er 
det mulig å få oversikt over innstillingen til ulike sensorer, med mer (Figur 32).  

Huset har 75 sensorer. Figur 33 viser plasseringen av et sensorpanel inneholdende sensorer 
for temperatur, lys og lyd. Til høyre for sensorene finnes en høyttaler som gjør det mulig for 
huset å snakke til beboerne (Figur 33).  

Mellom vinduene på oppholdsrommet finner vi et av fire sensorpaneler i dette rommet (Figur 
34). I samme rom finnes også fem bevegelsesdetektorer, noe som muliggjør at huset neurale 
nett kan lokalisere beboeren.  

                                                 
44 Alle figurer er hentet fra  www.cs.colorado.edu/~mozer/nnh/ 
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Figur 32  Via Internett kan en få oversikt over sensorenes innstillinger45 

 
Figur 33 Sensorpanel på badet46 

  

 

 

 

 

 

 
Figur 34 Noen av sensorene i oppholdsrommet47 

 
                                                 
45 www.cs.colorado.edu/~mozer/nnh/ 
46 www.cs.colorado.edu/~mozer/nnh/ 
47 www.cs.colorado.edu/~mozer/nnh/ 
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De åtte kilometerne med ledninger i huset termineres i et “telephone punch panel”. Alle trykk 
på bryterpanelene sendes også til husets datamaskin og benyttes som input til det neurale net-
tet for å trene opp dette. 

 

 
Figur 35 Husets koblingspanel48 

 

 
Figur 36 Bryterpanelene leverer også input til husets neurale nett49 

 

”The Adaptive House” er ikke bare interessant som et hus med avansert teknologiske løsning-
er, men også som viser hvordan et eldre hus kan gjøres om til en teknologisk køyborg. 

                                                 
48 www.cs.colorado.edu/~mozer/nnh/ 
49 www.cs.colorado.edu/~mozer/nnh/ 
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2.10 MIT House_n 
Utgangspunktet for MITs House_n prosjekt, som ble startet i 1999, er de samfunnsmessige 
endringer som teknologiutviklingen medfører og disses konsekvenser for våre hjem: 50 

The widespread adoption of digital technologies is leading to profound changes in how we commu-
nicate with others, shop for goods and services, receive news, manage our finances, learn about the 
world, participate in politics, deliver and receive medical care, conduct business, manage resources, 
find entertainment, and maintain autonomy as we age. Increasingly, these activities will take place 
directly in the home. As our notion of banks, bookstores, universities, communities, and cities change 
in response to new technologies, the home will take on extraordinary new importance. The home as 
it exists today cannot meet these demands or take advantage of new opportunities created by social 
and technological changes. Most people live in spaces poorly tailored to their needs, and technolo-
gies for the home are too often irrelevant gadgets, meeting no fundamental need and developed out 
of context.   

Forskningen i House_n konsentrerer seg om hvordan hjemmet og dets relaterte teknologier, 
produkter og tjenester, bør utvikle seg for å bedre kunne møte fremtidige utfordringer. For å 
kunne gjennomføre disse studiene bygger man et ”Living Laboratory”, et beboelig fremtids-
hus basert på ny teknologi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figur 37  Formålet med House_n prosjektet er å forske gjennom design og  

konstruksjon av virkelige hjem51 

 

 

 

 

                                                 
50 architecture.mit.edu/house_n/web/intro/intro.htm 
51 Kilde: architecture.mit.edu/house_n/web/placelab/livinglaboratory.htm 
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House_n er et multi-disiplinært prosjekt ledet av forskere ved MIT Department of Architectu-
re.52  MIT omtalte i 1999 prosjektet som:53  

In the not so distant future, the extraordinary developments in material science, artificial intelli-
gence, computer vision, biometric sensing, robotics, human-machine interface, visualization, energy 
generation, mass customization, and communication technologies will find a new home – and it 
could be in your neighborhood.  

 
 

 
Figur 38 Utsnitt fra MITs House_n54 

 

MIT sier om House_n  prosjektet at man over de neste 5-6 år (2000-2005) vil utforske en rek-
ke design og teknologivalg, inkludert: 

 Flergenerasjonsomgivelser (Transgenerational Environments): House_n forskere 
samarbeider med  AARP, Division on Aging ved Harvard Medical School, og Gray 
Matters Special Interest Group ved MIT Media Laboratory for å designe prototyper 
for "the home of the future for the retiring baby boomer." Prosjektet vil kombinere 
universelle design prinsipper med ny teknologi for å adressere endrede pleie og om-
sorgsbehov blant fremtidens eldre. House_n forskere tror at den potensielle behovskri-
sen som vil oppstå når baby-boom generasjonen passerer 65 kan unngås “by assisting 
people to remain healthy, autonomous, and fully involved with life as they age - while 
continuing to live at home.”  

                                                 
52 Deltakere omfatter industrielle sponsorer, MIT Media Lab, MIT Department of Mechanical Engineering, MIT Department 
of Civil and Environmental Engineering, MIT Department of Materials Science and Engineering og Harvard Medical School. 
53 architecture.mit.edu/house_n/web/publications/press-release-10-99.htm 
54 Kilde: architecture.mit.edu/house_n/ 
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 Bærekraftige omgivelser (Sustainable Environments): I denne delen undersøkes verk-
tøy og digitale grensesnitt som hjelper boligeiere å bedre forstå energiforbrukssyste-
mer og enheter I hjemmet.  Dette vil hjelpe folk til å forstå implikasjonene av deres 
oppførsel og energiforbruket for å kunne gjøre velfunderte design og livsstilsvalg. 
Forskerne er også opptatt av å undersøke måter som hjemmet kan bli klar over dets ut-
styr, herunder sensorer for å monitorer helse og ytelse.  

 Adaperbare, kundetilpassede omgivelser (Adaptable, Customized Environments): 
House_n forskere utvikler EPR (Energy Producing Walls) og MIIPS (Manufactured 
Integrated Intelligent Panel Systems) bestående av “fully finished, factory produced, 
elements that integrate wiring, lighting, sensor arrays, displays, and HVAC technolo-
gies.”  

 Lokalsamfunnsomgivelser (Community Environments): House_n prosjektet arbeider 
også med å identifisere “the ways in which the built form of the community should be 
reconfigured to better adapt to the changing patterns of commerce, transportation, 
work, play, and the distribution of goods.”  

2.11 The Intelligent House 
En del av aktiveteten innen intelligente hjem drives av produsenter av husholdningsmaskiner. 
Tyske Miele har for eksempel utstilt sine fremtidige produkter i ”The Intelligent House Duis-
burg Innovation Center”.55  

 

 
Figur 39  Alle husets funksjoner og elektriske systemer kan kontrolleres ved hjelp Miele@home family 

terminal. Tilleggstjenester omfatter Internett-tilgang, oppskrifter, handlelister og kalendrer, CCTV moni-
toring, fjernstyrt døråpning og TV. 56 

 

Systemet Miele@home tilbyr full kontroll over alle husets elektroniske systemer (Figur 39): 

 

                                                 
55 www.inhaus-duisburg.de 
56 www.inhaus-duisburg.de 
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Versatile electronic controls on domestic appliances now make scenarios a reality which were only 
previously conceivable in the realm of science fiction: Communication-enabled domestic appliances 
and HVAC units can be controlled from one single central console. From this vantage point, every-
thing is under control: Dishwasher and oven in the kitchen, washing machine and freezer in the cel-
lar, the central heating and burglar alarm, electronic operating instructions and shopping lists, as 
well as TV, Internet and CCTV monitoring of the front door. The list is never-ending: Basically, all 
electrical and electronic devices within the home can be connected to the control console, called the 
Miele@home terminal, via the power supply network. The controls are activated using the touch-
sensitive screen. 

 

 
Figur 40  “Miele@home family terminal”  er innebygd som en hvilket som helst innebygd utstyrsenhet. På 

bildet viser kontroll av en Miele ”steam cooker” gjennom systemets trykkfølsomme skjerm. 57 

 

 

 
Figur 41  Eksempler på  systemer og funksjoner i systemet58 

                                                 
57 www.inhaus-duisburg.de 
58 www.inhaus-duisburg.de 
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Målsettingen med systemet er å skule så mye som mulig av installasjonen og samtidig utnytte 
eksisterende løsninger i boligen, f.eks. ved å bruke strømnettet for datatransport: 
 

In the near future, electronic controls will ensure that domestic appliances communicate with their 
owners via the Miele@home terminal. The user has no need to worry about standards and the tech-
nology used behind the scenes. Like all other electric appliances, the family terminal is a built-in 
unit. The kitchen offers the ideal vantage point from which to oversee appliance operation. For this 
reason, the design of the terminal has been brought in line with that of other built-in Miele ap-
pliances. Domestic appliances such as washing machines, refrigerators and tumble dryers are simp-
ly plugged into the supply network as always. Data communication takes place via the power supply 
lines, hence the term powerline communications, or PLC. "Our solution will not be expensive or dif-
ficult to install", says Dr. Markus Miele. "There is no need for new or additional wiring, and even re-
trofitting this feature on existing machines will be no problem". A small module serves as a modem 
or, in simpler terms, as a 'translator' to ensure that the various appliances and devices connected to 
the system speak the same language. A common standard is required to ensure that the largest poss-
ible number of appliances within the household can communicate with each other. At present the 
Konnex Association, in short KNX, is currently working on an industry standard. This association 
encompasses 130 companies representing different branches of industry, all eager to move domestic 
networking forward. The KNX standard aims to bring together the best of various bus systems, re-
sulting in a standard system platform to which all domestic appliances and electrical systems are 
connected. 

  
Ved å benytte strømnettet til signalering så vil en installasjon av styresystemer og intelligente 
kjøkkenmaskiner kunne være attraktiv for en større kundegruppe. 

 

 
Figur 42  Gjennom en såkalt ”residential gateway” er huset knyttet til omverdenen59 

                                                 
59 www.inhaus-duisburg.de 
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Figur 43 viser en residential gateway som knytter ISDN mot EIB styresystem. Ericsson pro-
dusert over en tid E-box, en ”residental gateway” beregnet for private boliger. Men på grunn 
av et meget labert marked så ble produksjonen stanset.  
 

 
Figur 43  ISDN-EIB residential gateway60 

 

En av utfordringene i slike boliger er integrasjon av ulike standarder (jfr Figur 44).  

 

 
Figur 44 I huset benyttes en rekke ulike protokoller for kommunikasjon61 

2.12 Utstyr til det smarte hjem 
Det utvikles stadig mer utstyr til det smarte hjem. Vi vil her kun vise et fåtall av det ustyret 
som er tilgjengelig i dag. Eksempler på utstyr til det smarte hjem omfatter: 

 Mikrobølgeovnen med strekkodeleser og Internett-forbindelse som kontakter matva-
reprodusenten for optimal innstilling. 

 Intelligente og automatiske støvsuger. 

                                                 
60 www.inhaus-duisburg.de 
61 www.inhaus-duisburg.de 
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 Klær som kommuniserer med vaskemaskinen og melder fra om knapper som mangler, 
osv. 

 Badevekten som kommuniserer med kjøleskapet og kanskje også gir en anmerkning i 
helsejournalen. 

 Toalettet som daglig analyserer kroppsvesken og som slår alarm ved avvikende verdi-
er eller sørger for endret kosthold ved å bestille andre varer fra matvarebutikken. 

Mye av informasjonen vil også havne i personens elektroniske helsejournal. 

 

 
Figur 45 Eksempler på kontrollpaneler i huset62 

 

Stadig flere husholdningsredskaper blir tilknyttet Internett. Et eksempel er Electrolux Screen-
fridge. Kjøleskapet, som er utstyrt med berøringsskjerm, Internett, radio og TV, skal gjøre 
hverdagen vesentlig enklere for brukeren. Gjennom skjermen i kjøleskapsdøren kan eieren 
sende bestillinger direkte til forretningen, sjekke hvor den billigste varen finnes eller sjekke e-
post. Screenfridge blir også koblet opp mot WAP, slik at det er mulig å ha kontroll på innhol-
det i kjøleskapet uansett hvor du befinner deg. 63 Electrolux har utviklet en rekke nyskapning-
er for det smarte hjem. Disse er illustrert i Figur 46.64 

Electrolux arbeider også med å anvende det intelligente kjøkkenutstyret i enda mer intelligen-
te hjem. Som presentert i forrige seksjon så har også andre produsenter av utstyr til hjemmet 
en tilsvarende aktivitet, for eksempel tyske Miele, som bl.a. har utstilt sine fremtidige produk-
ter i ”The Intelligent House Duisburg Innovation Center”.  

 

 

                                                 
62 www.inhaus-duisburg.de 
63 Nettavisen,  22. aug 2000. 
64 Alle bildene er fra www.electrolux.com 

http://www.inhaus-duisburg.de/en/info/foto_show/wohnen/Bilder/Wohnhaus_Honey_01_jpg.jpg�
http://www.inhaus-duisburg.de/en/info/foto_show/wohnen/Bilder/Wohnhaus_Honey_01_jpg.jpg�
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Figur 46 Intelligente husholdningsløsninger fra Electrolux 

 

2.13 Oppsummering 
Utviklingen av smarthusteknologi og løsninger for intelligente hjem følger blant annet som et 
resultat av endrede behov og trender i befolkningen: ”Tidsklemme” er et begrep som stadig 
flere har et forhold til; ”ansvar for egen helse” blir mer aktuelt – folks hjem blir etter hvert 

Electrolux Trilobite er verdens 
første helautomatiske støvsuger. 

Elektrolux Cyber 
Fridge er koblet til 
Internett. Kjøleska-
pet vet til enhver tid 
hva innholdet er. 
Dørene åpnes ved 
bruk av stemmesty-
ring. 
 

Elektrolux Live in 1 hvor kontrollpanel og 
Internettadgang er sentralt plassert. 

Electrolux Washy Talky 2 er 
verdens første snakkende vas-
kemaskin. Maskinen, som er 
utviklet i India, forteller bruke-
ren hvordan han skal kunne få 
en perfekt vask. 

Electrolux UDU (Unat-
tended Delivery Unit) er 
en utedørs boks for vare-
levering. Den har sepa-
rate rom for frys, kjøl og 
sval. 

Husqvarna Auto Mover klipper selv 
gresset og sørger selv også for la-
ding når det er behov for det. 

Electrolux Extreme er opp-
vaskmaskin og kjøkkenskap i 
ett. Rommene/-hyllene vaskes 
individuelt. 
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også deres omsorgsboliger; "virtuelle hjem” forlenger boligen inn i en virtuelle verden; mobi-
le systemer gir mulighet til å flytte med seg deler av hjemmet til der hvor en til enhver tid be-
finner seg; teknifiseringen av boligen fortsetter; fjernstyring og fjernkontroll av boligen inne-
bærer at serviceinstitusjoner og bedrifter har ansvar for drift av husets utstyr; telebasert tilsyn 
krever installasjon av utstyr for tilsyn i hele boligen; livslang læring og underholdning vil i 
stor grad være nettbasert – det samme gjelder i økende grad for handel og innkjøp. Som vi vil 
se i neste kapittel så vil relativt enkle smarthusfunksjoner som lysstyring og alarmfunksjoner 
har stor verdi i boliger for eldre. Neste fase i utviklingen vil være et større fokus på telemedi-
sinsk utstyr og telebasert tilsyn. Dette vil bli beskrevet senere i rapporten. 
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3 Smarthus prosjekter for eldre 
Smarthus prosjekter rettet mot eldre eksisterer i en rekke land. Blant de omtale prosjektene 
finner vi smarthusprosjektene i Flandern (Belgia), Brandenburg (Tyskland) og Tønsberg 
(Norge). 

3.1 Flandern 
I Flandern (Belgia) har man planlagt å bygge 5000 omsorgsboliger (smarthus) i perioden 
1995-2005. Prosjektgruppen i Zwijndrecht har vektlagt å kartlegge de eldres behov, og derfor 
involvert eldre i spesifikasjonsfasen. Brukergruppen la spesielt vekt på: 

 Maksimal trygghet og sikkerhet 
o Når man forlater boligen så slås innbruddsalarmen automatisk på 
o Når noen ringer på døren så skal vedkommende automatisk dukke opp på tv-

skjermen 
o Flere lys tennes automatisk ved mørkets frembrudd – i inngangen til huset, når 

man går inn på badet 
o Simulering av tilstedeværelse via lys 
o Passivitetsalarm dersom ikke beboeren flytter på seg eller bruker noe av husets 

utstyr etter et bestemt klokkeslett på dagen 
 Maksimal komfort 

o Optimal temperaturregulering 
o Automatisk regulering av lys og varme 
o Fjernstyring av flere funksjoner 

 Enkle brukergrensesnitt 
o Begrenset antall brytere 
o Enkle trykknapper m/symboler for livssituasjoner 
o Flere panikknapper som slår på lys og slår av utstyr 

 Minimale energikostnader 
o Automatisk anvende billigste tariff  
o Energitilførsel per rom, dersom det brukes  

Husene skulle være adapterbare med vide døråpninger, ingen dørstokker, trygt baderomsgulv, 
etc De første 500 leilighetene ble bygget med PHC (PEHA-House-Control-System) systemet 
til PEHA.65 Systemet består av moduler, som enkelt kan integreres med strømnettet. Tilleggs-
kostnader per leilighet var ca. 1.500 Euro. (Ca. NOK 12.000.) 

3.2 Brandenburg 
Ved Brandenburg Technical University, Cottbus (BTU), Tyskland, har man arbeidet med 
“smarthus” for å assistere eldre ved hjelp av kommunikasjonsteknologi, herunder: 

 Internt kommunikasjonsnett for sentralisert kontroll, styring, og overvåkning av ulike 
husholdningsanvendelser. 

 Integrering av nødalarmer som uten forsinkelser varsler helsepersonell, pårørende og 
naboer. 

 Trygghet og sikkerhet i hjemmet – tidlig deteksjon av brann og innbrudd – skal økes 
gjennom nettet. 

Spørsmålet om hvordan man genererer en nødmelding (“emergency alarm”) har spilt en sent-
ral rolle i design av smarthus. 

                                                 
65 www.peha.de 
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Teknologibehov for å oppnå en optimal tilpasning til de eldres individuelle behov omfatter: 

 Må beskrive hvordan ny teknologi skal tas i bruk.  
 Konstant informasjonsutveksling. 
 Systemets komponenter må være usynlig for brukeren (dvs. at systemet er i bakgrun-

nen). Unngå for enhver pris fremveksten av “eldreteknologi”. 
 Systemet må være ekstremt pålitelig og må kunne styres gjennom et lite sett med 

kommandoer. 
 Styringskommandoer må være svært enkle. 
 Trygghetsalarm må integreres. 
 Sikkerhetssystemer (brann og innbruddsalarm) må kunne utløses automatisk. 
 Forstyrrelser på lokalnettet må kunne detekteres og repareres av stasjoner på utsiden. 
 Det må være mulig å tilpasse nettkomponentene endrede behov hos brukeren. 

3.3 Tønsberg 
Et annet profilert prosjekt – ”Besta 2000” prosjektet – finner vi i Tønsberg (Norge), hvor åtte 
omsorgsleiligheter ble designet for å huse demente personer. Leilighetene ble tatt i bruk i ok-
tober 1995. I valg av tekniske løsninger ble det lagt vekt på løsninger som enten hadde pre-
ventiv effekt med hensyn på ulykker eller som sikret hurtig varsling dersom uhellet skulle 
være ute.  

Styresystemet i boligen var basert på EIB, som er et enkelt bussbasert system for styring av 
enheter tilkoblet bussen. Følgende funksjonalitet ble valgt (Bjørneby m.fl., 1996): 

 Forhindre fall om natten. Dette ble gjort ved at lys automatisk ble tent i soverom og 
på bad når beboeren står opp av sengen om natten. Dette ble registret av vektdetektor 
tilkoblet sengebenet. Personellet ble varslet dersom beboeren var oppe av sengen mer 
enn 30 minutter. 

 Minikjøkkenovervåkning. Varmesensor kobler fra strømmen til kokepalter og varsler 
personalet ved overoppheting. 

 Varsling om vandring om natten. Magnetkontakter på alle dører ut og til korridorer fra 
leilighetene registrer og varsler om dører som åpnes. 

 Redning ved brann. Ved brann åpnes alle utgangsdører (utrustet med elektrisk 
sluttstykke). Lys i gang og alle stuer slås på. 

 Energistyring. Nattsenking av oppvarming. 

I tillegg ble det installert et display på personalrommet som viste hva type alarmmelding og 
aktuell leilighet som genererte alarmen. Personalet ble også varslet via personsøker. 

Bjørneby m.fl. (1996) oppsummerer resultatene fra det første driftsåret slik: 

 Kommunen hadde i løpet av ett år nesten spart inn de 200.000 kronene som EIB in-
stallasjonen kostet 

 Installasjon i en bolig tilsvarer kr 22-25.000 netto sparing i ett år ved å la en aldersde-
ment person bo i omsorgsbolig i stedet for å flytte på sykehjem 

 Beboerne fikk økt trygghet og livskvalitet 
 Omsorgspersonalet kan konsentrere seg om omsorgsarbeid istedenfor kontrollfunksjo-

ner, og man kunne ha hvilende nattevakt 
 Risiko for brann ble betydelig redusert 
 Risiko for fall ble betydelig redusert 

Erfaringene var så positive med hensyn på kost/nytte at man mente at prosjektet kan danne 
mønster for andre utbyggere. 

Ved hjelp av smarthusteknologi kunne sensorer aktive flere hendelser, og det var enkelt å ut-
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vide eller endre funksjonaliteten til boligen. Erfaringene fra Tønsberg har vært meget gode – 
de ansatte i omsorgstjenesten har vært positivt innstilt til systemet og brukerne har ikke følt 
systemet som en trussel eller inntrenger i den private sfære. Systemet har avverget flere 
branntilløp fra plastkanner som er hensatt på kokeplaten. Hver gang har strømmen til komfy-
ren blitt slått av og personellet alarmert av før situasjonen ble uhåndterlig.  

3.4 Oppsummering 
Besta-prosjektet i Tønsberg er et bevis på at relativt enkle teknologiske løsninger kan ha stor 
samfunnsmessig og personlig verdi. Ved å automatisk slå på lys i soverom og på bad når be-
boeren stod opp om natten unngikk man helt fallskader i løpet av det første året. Bjørneby 
m.fl. (1996) angir at man for et tilsvarende antall leiligheter regner med 4-5 alvorlige fall med 
skader om natten.  

Fallskader er et alvorlig problem for eldre – hver tredje person over 67 år opplever årlig et 
eller flere fall. Av disse fører 2-12 % til brudd. Eldre nordmenn har den høyeste forekomsten 
av hoftebrudd i Europa. 1997 bodde ni av ti over 75 år hjemme. Hjemmeboende eldre er der-
for en viktig målgruppe for fallforebygging. Bergland (2002) viser at om lag hver fjerde had-
de hatt minst ett fall og ca en av ti mer enn ett fall. Over halvparten av fallene skjedde uten-
dørs. Kvinner og menn falt like ofte. Halvparten skadet seg ved siste fall, og 14% hadde fått 
alvorlig skade, alle bruddskader. Variablene ”Følelse av vansker med balansen når jeg går”, 
"Vansker med hjertebank /kortpustethet” og depressive symptomer samt overvekt var uav-
hengige risikofaktorer for fall. Det ble ikke påvist sammenheng mellom fall og generell hel-
se.66 

I det første driftsåret hadde man flere små og 4 alvorlige branntilløp, som alle ble avverget 
pga strømutkobling og hurtig varsling av personalet. 

I England regner man med en årlig besparelse på 1 milliard pund (GBP) ved bruk av teknolo-
gi: 

A "smart" house that uses technology to let the aged live independently in their own homes could 
save up to Pounds 1bn a year in sheltered housing costs across the country.67 

 

 

 

                                                 
66 “Ny fallstudie”, Geronius, nr. 4, 2002. 
67 The Financial Times, 'Smart' house could save Pounds 1bn,  June 22nd 2000 
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4 Den teknologiske utviklingen 
Vi vil i denne rapporten kun skjematisk presentere noen av ytterpunktene for den teknologis-
ke utviklingen. Ray Kurzweil, en av verdens fremste fremtidsforskere, argumenterer i boken 
”The Age of Spiritual Machines, When Computers Exceed Human Intelligence”, for at Geor-
ge Gilders68 metamorfiske øyeblikk ("metamorphic moment"), dvs. når datamaskiner går for-
bi menneskets intelligens, kun er noen få tiår unna. 

 

 
Figur 47 Mote og teknologi møtes i intelligente klær69 

 

I 2010, sier Kurzweil, vil vi se: 

 PC’er innebygget i smykker og klær  
 Kommunikasjon via body-LAN 
 Stemmegjenkjenning er vanlig 
 Svært tynne høyoppløselige skjermer  
 GPS-basert navigasjon for blinde (“walking machines”) 
 Over 100 datamaskiner i en gjennomsnittelig husholdning 

In 2020, forteller Kurzweil, vil vi oppleve: 

 Tredimensjonale skjermer, innebygd i briller eller linser 
 At man kan gjør alt mulig med alle (med unntak av når personen fysisk er til stede) 
 At mennesker bygger relasjoner til maskiner 
 Maskin-intelligens overgår menneskelig intelligens 

4.1 Pervasive computing 
Pervasive computing, eller allestedsnærværende databehandling, innebærer at datamaskinen 
blir en del av en rekke mindre maskiner, både foran og bak vegger, gulv og tak, i klær, møb-
ler, osv. På denne måten blir også datamaskinen en integrert del av miljøet vårt. “Pervasive 
computing” er ikke en teknologi i seg selv, men den kan realiseres ved å kombinere en rekke 
kjente teknologier, herunder både maskinvare og programvare. Mye av teknologien er til-
gjengelig i dag. I år 2000 ble det produsert fem milliarder mikroprosessorer til bruk i elektro-
                                                 
68 www.gildertech.com 
69 Kilde: www.research.philips.com 



 
 

47 

niske apparater. I samme periode ble det produsert 150 millioner CPU-er til bruk i datamaski-
ner slik de fleste kjenner dem.  

4.2 Ambient intelligence  
Et av de områdene som det forskes på kalles ”ambient intelligence”. Ambient intelligence kan 
beskrives som en digital omgivelse som er følsom (sensitive), adaptiv, og responderende til 
folks tilstedeværelse.  

I hjemmet vil ambient intelligence kunne forbedre livskvaliteten (QoL) ved å etablere en at-
mosfære og funksjonalitet med bruk av intelligente, personlige sammenkoblede systemer og 
tjenester. Ambient intelligence kan karakteriseres ved: 

 Ubiquity (allestedsnærværende) 
 Transparency (gjennomsiktig/usynelig)  
 Intelligence (intelligent/adaptiv/følsom) 

Philips Research har følgende visjon for “Ambient Intelligence”: “people living easily in digi-
tal environments in which the electronics are sensitive to people's needs, personalized to their 
requirements, anticipatory of their behaviour and responsive to their presence.”70 

Som illustrert i Figur 48, så vil alle typer datamaskiner vil forsvinne i bakgrunnen. Teknologi-
en vil både bli kraftigere og mer diskret. 

 

 
 
Figur 48  I henhold til Philips Research vil teknologien gradvis bli mer og mer usynelig (transparent). Ut-
viklingen beveger seg fra bildet til venstre over mot tilstanden i høyre bilde, hvor teknologien er innebygd 

i omgivelsene71 

 

En av Philips illustrasjoner beskriver Peter og Ellen som diskuterer dagens børsutvikling med 
en venn. Inn i mellom ser de på husets virtuelle vert som orienterer om de siste personlige 
programmer som automatisk har blitt lagret på husets server.72 (Se Figur 49.) 

                                                 
70 www.research.philips.com 
71 Kilde: www.research.philips.com 
72 www.research.philips.com 
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In the near future our homes will have a distributed network of intelligent devices that provides us 
with information, communication, and entertainment. Furthermore, these systems will adapt them-
selves to the user and even anticipate on user needs. These consumer systems will differ substantially 
from contemporary equipment through their appearance in peoples environments, and through the 
way users interact with them. Ambient Intelligence is the term that Philips uses to denote this new 
paradigm for in-home computing and entertainment. Salient features of this new concept are ubi-
quitous computing, natural interaction, and intelligence. Recent developments in technology, the In-
ternet, the consumer electronics market, and social developments indicate that this dream might be-
come reality soon. First prototypes of ambient intelligent home systems have been developed, but the 
realization of true ambient intelligence calls for much additional research of multidisciplinary teams 
consisting of technologists, designers, and human behavior scientists. -- Emile Aarts (Group Leader 
Media Interaction) & Rick Harwig (Managing Director Philips Research Eindhoven) 

 

 
Figur 49  Peter og Ellen diskuterer med en venn, samtidig som husets virtuelle vert orienterer om den sis-

te utviklingen i hjemmet73 

 

4.3 Virtuell virkelighet (Virtual reality) 
Etter at teknologien er flyttet inn i omgivelsene (jfr. Figur 48), så vil kanskje det neste steget 
være at vi følger etter. Ved hjelp av teknikker innen virtuell virkelighet (Virtual reality) er det 
mulig å skape komplette virtuelle verdener hvor man i teorien, i det minste, kan leve sitt liv på 
nettet (Figur 50). 

For å skape en så virkelighetstro verden som mulig er det nødvendig å benytte spesialutstyr 
som heldekkende hodemonterte briller som følger dine bevegelser. På denne måten vil du 
oppleve at synsbildet flytter seg synkront med dine hodebevegelser.  

På Internett har vi fått etablert de første virtuelle samfunn, hvor det faktisk er mulig å opptre 
som en nybygger og innrede ditt eget hjem i en virtuell verden med millioner av andre inn-
bygger. Via diskusjonsprogram kan du for eksempel snakke med personer du møter på din vei 
gjennom det kunstige landskapet. Eller kanskje du kanskje kan avlegge dine nettvenner et be-

                                                 
73 Kilde: www.research.philips.com 
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søk i deres hjem, virtuelt de også. 

 

 
Figur 50  Virtual reality utstyr74 

 

Et av de firmaene som er kommet lengst her er Active Worlds, som i henhold til egne web-
sider tibyr “Net veterans and newbies” et helt nytt perspektiv på Internett, og et glimt inn i 
fremtiden til online kommunikasjon. I Active Worlds kan du møte folk fra hele kloden, ut-
forske virtuelle verdener, spille, handle, surfe med 2D og 3D web, annektere et landområde 
og bygge ditt eget virtuelle hjem på Internett. Active Worlds er gjenstand for kontinuerlig ut-
vikling, med stadig nye karakteristika og virtuelle verdener. (Se Figur 51) 

 

 
Figur 51 Hjemmesiden til Active Worlds (www.activeworlds.com) 

                                                 
74 Kilde: www.research.philips.com 
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Figur 52  Eksempler på mulige verdener i Active Worlds 

 

For å kunne bli en borger i Active Worlds så må en først immigrere. Som borger kan du 

 Reservere et unikt navn for deg selv 
 Bygge hus og eie land i alle de verdener som er åpne for bebyggelse 
 Sende telegram til andre borgere 
 Sende filer til andre borgere  
 Lokaliser og slutte seg til andre borgere overalt i Active Worlds  
 Vedlikeholde en kontaktliste for å holde rede på dine venner 
 Velge blant et stort utvalg av avatarer i hver verden du besøker 

 

 

 
 

Alle brukere opptrer gjennom figurer (avatar). Brukeren velger selv sin figur (avatar) fra en 
meny. Det tilbys flere typer avatarer å velge i – menn, kvinner, barn, dyr og biler. Mulighete-
ne er mange.  

Et nytt hjem etableres ved å annektere et ledig sted i landskapet. Dette stedet blir da din eien-
dom. Du kan fritt eksperimentere med mulige objekter som programmet tilbyr deg. Hjemmet 
ditt kan utsmykkes slik du selv ønsker det. Gjennom å laste ned bilder fra Internett kan du få 
din personlige stil. 

4.4 Teknologiske trender 
 
British Telecom har presentert en rekke mulige nyvinninger i sine ”Technology timelines”:75 
De påfølgende momenter representerer kun et lite utvalg som synes relevant for denne rappor-
tens tema. 

 

                                                 
75 www.bt.com/innovation/report/ 

Figur 53  Eksempel på avatar i Patagonia, en av Active Worlds verdener. 
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HJEM OG KONTOR 
 Chips on food packaging tell when food is 

at its best 2003 
 Video photo frames 2005 
 Video tiles  2005 
 Emotional objects, switches etc around 

home 2007 
 Digital bathroom mirror 2008 
 Magazine tablets 2008 
 Electronic newspapers 2008 
 Personalised response from household 

gadgets 2008 
 Mood sensitive light bulbs 2010 
 Anti-noise technology built into homes 

2010 
 Homes made in prefabricated modules 

2010 
 Electronic wallpaper 2010 
 Chips in packaging control cooking 2010 
 Neighbourhood video surveillance net-

works 2010 
 Washing machine aware of contents and 

selects cycle 2010 
 Domestic positioning systems 2012 

 Kitchen rage caused by electronic gadgets 
2013 

 Electronic response based on conversa-
tional inference 2013 

 Windows with holographic coatings to re-
direct sunlight 2015 

 Virtual windows 2015 
 Nanotechnology toys 2015 
 Robotic plant care with health monitoring 

chips on plants 2015 
 Traditional pubs using technology to en-

hance illusion of tradition 2015 
 Kaleidoscopic windows using OLEDs 

2015 
 Air quality monitoring in homes 2018 
 Kaleidoscopic flowers using electronic 

inks 2020 
 Patio display panels and slabs to simulate 

beach 2020 
 Insect sized robots banned in gardens due 

to effects on wildlife 2020 
 Anti noise technology in gardens 2020 
 Nanotechnology plants 2025 

 

LIVET I CYBERSPACE 
 Avatar cosmetic surgery 2003 
 Cyberspace make-up 2003 
 Various forms of electronic addiction 2003 
 People have cyberspace wardrobe 2004 
 Frequent use of multiple Net identities 

causes personality disorders 2005 
 Cheap miniature cameras cause social 

backlash 2005 
 Toy soldiers with video camera eyes 

enrich play 2005 
 Theatres gain extra revenue by allowing 

internet attendance 2005  
 Living area use of virtual reality scenes 

2005 
 Conferencing technology for remote socia-

lising in public places 2005 
 1Bn internet users 2005 
 On line voting in UK 2007 
 Net chat sites insist on proof of identity 

2008 
 Replacement of people leads to anti-

technology subculture 2008 
 Automated real life highlight channels on 

digital TV 2008 
 VR overlays on real world 2008 
 Video surveillance of neighbours becomes 

social problem 2010 
 Government introduce legislation to pro-

tect local community IP 2010 
 Loneliness in aged population greatly re-

duced by network communities 2010 

 National UK decisions influenced by elec-
tronic referenda 2010 

 Worldwide population of over 65s in-
creases by 1 million monthly 2010 

 Cybercommunity with 100 million people 
2010 

 Make-up by numbers 2010 
 Social software, organising functions etc 

2010 
 Holodeck' meeting room 2010 
 1st Xtreme Olympics 2012 
 Shadow democracy used in community 

networks 2012 
 Orgasmatron 2012 
 VR escapism is a major social problem 

2015 
 Dual geo/cyber-nationality recognised in-

ternationally 2015 
 Use of virtual environments for proxy 

space exploration 2015 
 Most towns echoed in cyberspace 2016 
 Major pensions crisis 2019 
 Digital bore filter technology 2020 
 Emotion transmission and conversion (feel 

love or anger) 2020 
 Digital image overlays enhance relation-

ships 2020 
 Global voting on some issues 2024 
 Network based telepathy 2025 
 Creation of The Matrix 2025 
 VR extensively used in retirement homes 

2025 
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 Restricted capability home genetic engi-
neering kits 2030 

 Experience recording 2035 

 Real' toy soldiers using nanotechnology 
2035 

 

MASKIN INPUT OG OUTPUT 
 Robotic kitten interface 2002 
 One chip, multi-speaker voice recognition 

2002 
 Air mouse and air typing 2003 
 Tactile sensors comparable to human sen-

sation 2004 
 Odour and flavour sensors comparable to 

human 2005 
 Full voice interaction with machine 2005 
 Voice synthesis quality up to human stan-

dard 2005 
 Talking head technology used in public 

terminals 2005 
 TV internet users overtakes computer-

based users 2005 

 emotionally responsive toys and robots 
2006 

 Smelly telly using chips with small reser-
voirs of chemicals 2010 

 Voice interface for home appliances 2010 
 Highly integrated biosensors 2017 
 Biosensors capable of processing informa-

tion 2008 
 Computer link to biological sensory or-

gans 2018 
 Odour and flavour sensors comparable to 

dog 2020 
 Thought recognition as everyday input 

means 2025 
 Full direct brain link 2030

 

HANDEL OG BETALING 
 Cash badges 2004 
 Net bring and buy exchanges 2004 
 Local warehousing for local distribution 

systems 2004 
 Shopping lists automatically compiled by 

supermarkets 2005 
 Personal shopping tablets 2005 
 Global electronic currency in use 2005 
 Paper and coins largely replaced by elec-

tronic cash 2007 
 Shops start being paid by manufacturers as 

try-on outlets 2007 

 Electronic cash from internet migrates 
onto high street 2007 

 10% of UK shopping is electronic 2008 
 Personal banking replaced by agents 2012 
 Global barter sub-economy 2012 
 Most tickets electronic 2012 
 In-store positioning systems enable perso-

nalised guides 2013 
 Personal taxation at point of sale 2015 
 25% of UK shopping is network based 

2015 

 

TELEKOMMUNIKASJON 
 Use of passive picocell 2003 
 1 billion cellular users worldwide 2003 
 10 Terabit/s on single fibre 2003 
 ANT based services 2003 
 Home intranet 2003 
 Global terabit network 2003 
 UMTS launch in U.K. 2003 
 1 Gbyte optical fibre loop memory 2005 
 Video download over network at 10 x 

normal speed 2005 
 Global broadband fibre based network 

2005 
 ANT based network management 2005 
 Intranets dominate over Internet 2005 
 Neighbourhood intranets 2005 
 1 billion mobile communication devices 

worldwide 2005 
 Video surveillance built into phone boxes 

2005 

 60% of internet accesses from mobile de-
vices 2005 

 50% of traffic on mobile networks will be 
data 2005 

 Domestic demand reaches 100Mbit/s per 
home 2010 

 90% of calls tetherless 2010 
 All optic integrated logic, switching below 

1 ps 2010 
 Use of high density wavelength multiplex-

ing for trunk 2010 
 Use of WDM in local access 2015 
 Internet achieves 75% penetration in UK 

2015 
 Electronic ATM switches largely obsolete 

& replaced by photonic versions 2020 
 Simultaneous data delivery in the City 

2020 
 Cyberspace covers 75% of developed 

world 2020 
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KROPPSBÅREN TEKNOLOGI 
 Smart clothes that can alter their thermal 

properties 2001 
 Emotional jewellery 2002 
 Audio jewellery 2002 
 Camera on flexible mounting linked to 

toolkit headset 2002 
 Video jewellery 2003 
 Comm-badge linked to virtual retinal dis-

play 2003 
 Wide range of wearable electronic devices 

2003 
 Virtual retinal displays, glasses based 2003 
 Folding watch computers 2003 
 Cameras built into glasses recording what 

we see 2004 
 Polymer video screens built into clothes 

2005 

 Emotion badges 2005 
 Jewellery that changes shape and colour 

2005 
 Portable translation device for simple con-

versation 2007 
 Kaleidoscopic clothes using materials with 

embedded pigment micro-capsules 2007 
 Video tattoos 2010 
 Active contact lens 2010 
 Alpha-wave induction sets 2012 
 Micro-actuators built into clothes for sen-

sory feedback from computers 2012 
 Thought recognition used in sleep en-

hancement 2015 
 Computer enhanced dreaming 2020 
 Emotion control devices 2025 
 Dream link technology 2030 

 

TING SOM KAN HENDE NÅR SOM HELST 
 Large-scale lengthy disruption of national 

electrical supply 2000 
 Human Cloning Perfected, Human Genetic 

Engineering Arrives 2002 
 Deliberate biotech self-destruct by mali-

cious biotech researcher 2005 
 Hackers wipe out networks, causing chaos 

and mass starvation 2010 
 Computers and robots become superior to 

humans 2015 
 Self-aware machine intelligence 2015 
 Computers/Robots think like humans 2015 
 Hybrid nanotech-organic creatures 2020 
 Major information systems disruption 

2020 
 Major technology or science research ac-

cident 2020 
 Rise of a global machine dictator 2020 
 Total social breakdown in US or Europe 

2020 
 Fuel cells replace internal combustion en-

gines 2020 
 Life Expectancy Approaches 100 2020 

 Nanotechnology takes off 2020 
 Nanotech development by individuals 

2025 
 Networks become conscious and won't co-

operate 2025 
 Humans access net directly, become an 

integral part of global 
 information system. 2030 
 Global electromagnetic communications 

disrupted for foreseeable future 2040 
 Political correctness creates new dark age 

2050 
 Whole generation unable to effectively 

read, write, think, and work 2050 
 Human genetic engineering creates hostile 

super-race 2070 
 Humans assimilated into net 2075 
 Invention of elimination phaser 2075 
 Time travel invented 2075 
 Faster than light travel 2100 
 Immortality chip - people move into cy-

berspace 2100 

 

4.5 Oppsummering 
”Det er svært at spaa, især naar det gælder Fremtiden” heter det fra et ordspråk fra det danske 
folketinget.76 Dette utsagnet er fortsatt like aktuelt. Begreper som ”pervasive technology”, 
”ambient intelligence” og ”virtual reality” vil alle få betydning for utforming og bruk av frem-
tidens boliger. Dette vil bli berørt i neste kapittel. 

 

                                                 
76 Uttrykket stammer fra perioden 1935-1939, men opphavet er ukjent. 
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5 Telemedisin i omsorgsboliger og private hjem 
5.1 Telemedisin hjemme hos folk 
Hvorfor telemedisin hjemme hos folk? Er ikke sykehusene til for å ta seg av syke mennesker? 
Svaret er opplagt: Det er i hjemmene pasientene er! I tillegg kan nevnes mulighetene til:  

 Tilgang til pleie og omsorg fra ulike grupper (pleiepersonell, familie og venner) 
 Økt effektivitet (I de tilfeller hvor dette eliminerer transport av pasienten) 
 Kortere tid til behandling 
 Utvidet kommunikasjon med helsepersonell (via elektroniske medium) 
 Kostnadsbesparende (i forhold til institusjonsopphold) 
 Økt trygghet gjennom bl.a. hyppigere overvåkning av vitale kroppsfunksjoner. 
 Tidligere deteksjon av helsemessige problemer 

Utvikingen vil også være drevet av nye roller for pasient/klient/konsument: 

 Tilbydere må finne måter å tilbringe mindre tid med pasientene 
 Folk flest ønsker å tilbringe alderdommen i egen bolig 

 

 
Figur 54 Pasient som sender hjertelyd. Pasienten veiledes av legen via bildetelefon77 

 

Erfaring fra Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø viser at veien fra pilotprosjekter og en-
keltstående forsøk med telemedisinske løsninger til fullskala drift av slike løsninger kan være 
lang. Utstyr skal sertifiseres, driftsrutiner må utarbeides, infrastruktur må på plass, marke-
det/mottaksapparatet skal bearbeides, helsetilsynet skal overbevises, lønnsomheten skal vur-
deres, osv. Dette er en tidkrevende prosess, som igjen krever at hele eller deler av infrastruk-
turen er på plass.  

5.2 Intelligente boliger i eldreomsorgen 
Det viktigste argumentet for å anvende smarthus i eldreomsorgen er at det kan gi økt trygghet 
for brukerne og deres pårørende. Dette kan gjøres ved hjelp av rent praktiske hjelpemidler 
som tidsbrytere på kokeplater og kaffetraktere, eller det kan være mer avanserte løsninger 
som fallsensorer og avanserte trygghetsalarmer. Innen kategorien senil demente kan man for 
eksempel tenke seg alarmer som varsler når brukerne beveger seg ut av hjemmene. På denne 
måten kan smarthusteknologi fungere som en slags ”usynlig tjener” som 24 timer i døgnet 

                                                 
77 Kilde: www.cnsvna.org/telehome_health_care.htm 
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passer på beboeren(e).  

De organisatoriske problemstillingene vil være helt sentrale i dette utviklingsarbeidet. Man 
må finne hensiktsmessige løsninger for kommunikasjon mellom smarthus og den ordinære 
omsorgstjenesten samt helsevesenet for øvrig. Det vil for eksempel være svært liten nytte i en 
alarmfunksjon dersom det ikke finnes noen mottaker som treffer tiltak når alarmen går. Ved å 
integrere smarthusteknologi i/mot det øvrige helsetilbudet kan man også legge grunnlaget for 
nye og spennende løsninger. Eksempler på dette kan være overvåkning av medisinsk tilstand 
og medisinske parametrer blant pasienter med kroniske lidelser. Det kan også tenkes at man 
kan finne nye muligheter for kommunikasjon mellom brukere og omsorgstjenesten – særlig 
dersom brukergrensesnittet blir tilpasset brukernes behov og nivå. 

Det vil være viktig å ha et aktivt og åpent forhold til de etiske problemer som slike løsninger 
medfører. Her er det viktig at det legges til rette for løsninger hvor brukerne og deres pårøren-
de selv får velge i hvilken grad man vil ta i bruk de nye mulighetene (NELFO, 1999). 

Selve brukergruppen representerer en svært heterogen gruppe. Vi kan grovt sett dele denne 
inn i tre grupper: 

 “Nerden”: Flere av dagens unge kommuniserer best med andre via en dataskjerm – for 
dem må det intelligente hjemmet være et drømmehjem. Vi har også begynt å se at en-
kelt eldre kan klassifiseres i denne gruppen: ”Dette har vi diskutert i jobbsammenheng 
tidligere. Teknologien kommer. Og den vil være nyttig.”, har vært kommentarer fra 
denne gruppen. 

 “00:00”: Nølende, men ser muligheter (denne gruppen har en videospiller hvor klok-
ken blinker pga manglende innstilling). Kommentarer fra denne gruppen er søkende: 
”La oss nu se ka det innebær!” 

 “Kaffetrakter-eksperter”: trusselbilder (har brukt hele livet på å klare å beherske kaffe-
trakteren). Denne gruppen vil være vanskelig å overbevise om at teknologien kan bi-
bringe noen positiv effekt. Tilbakemeldinger fra denne gruppen har vært i kategorien: 
”Æ håpe æ ligg under jorda før denne teknologien kommer inn hjemme hos mæ!” 

Det er rimelig å anta at vi vil finne brukere innen alle gruppene også i overskuelig fremtid.  

5.3 Telebasert tilsyn og telemedisinske løsninger 
Det finnes som nevnt en rekke gode grunner for å ta i bruk telebasert tilsyn og telemedisinske 
løsninger i private hjem. Men for at slike skal lykkes er det bl.a. behov for integrasjon av pa-
sientdata (interoperabilitet). Situasjonen i dag er mer preget av isolerte pasientopplysninger 
(informasjonsøyer), og eksisterende systemer fungerer som en barriere for nye løsninger. 

Det er heller ikke alle sykdommer som egner seg for telebasert tilsyn. Forutsetninger for tele-
basert tilsyn i private hjem omfatter sykdommer som ikke krever permanent tilstedeværelse 
av helsepersonell eller livskritisk overvåkningsutstyr. Dette omfatter kroniske sykdommer 
”under kontroll”, inkludert:  

 Astma (COPD/Asthma) 
 Hjertelidelser (Cardiopathy) 
 Diabetes 
 Graviditetsovervåkning 
 Høyt blodtrykk (Hypertension) 
 Næringstilskudd/væsketilskudd (Nutrition/infusion)  
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Følgende begrensninger gjelder: 

 Brukervennlig: Utstyret/løsningene må være enkel i bruk 
 Pålitelig: Vi må kunne ha pålitelighet til målte verdier. Systemet må videre være sta-

bilt og fungere uten avbrudd 
 Sikker: Datasikkerheten må være ivaretatt 
 Tilgjengelig: Tilgjengeligheten til tjenesten må være tilfredsstillende 

 

Figur 55 viser et mulig scenario med telebasert tilsyn hvor testresultater og måleverdier over-
føres til pasientjournalen og eventuelt også direkte til pasientens lege. Legen kan ved bruk at 
videokonferanseutstyr eller bildetelefon også foreta en sanntids konsultasjon. 

 

 

 

 
 

Figur 55  Eksempel på telebasert tilsyn78  

 
 
Figur 56 illustrerer en telebasert konsultasjon mellom pasient og sykepleier. I dag er det utsty-
ret som benyttes ofte knyttet opp mot en og samme leverandør, for eksempel HomMed (se 
Figur 57). Dette utstyret måler: SPO2, puls, blodtrykk, temperatur og vekt. Som tilleggsutstyr 
leveres: blodsukker, respirasjonsparametre og EKG. I fremtiden vil vi oppleve at flere leve-
randører og organisasjoner sammen bidrar med utstyr. 
 
 
 

                                                 
78 Kilde: Evers, 2000 
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Figur 56 Eksempel på telebasert konsultasjon med sykepleiere79 

 

 

 
Figur 57  Mens vi i dag har utstyr i system kontrollert av én leverandør vil vi i morgen kanskje fin-

ne komponenter fra flere leverandører og organisasjoner80 

 

Selskap som Card Guard leverer telemedisinske sentre for hjemmebruk. Card Guard presen-
terer seg selv ved: 

                                                 
79 Kilde:  cim.ucdavis.edu/CHF 
80 Kilde: www.hommed.com 

Sykepleier ringer opp pasi-
ent 
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Sykepleier instruerer hvor 
stetoskop skal plasseres for 
hjerte og lungelyd. Også mu-
lig å måle blodtrykk 

I dag: OEM komponenter i system 
kontrollert av f.eks. HomMed 

I morgen: komponenter fra hjem-
mehjelps-organsasjon eller valgt av 
brukeren
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Card Guard® is a medical technology company specializing in the design, manufacture and sale of 
advanced telemedicine systems and the provision of telemedicine monitoring services utilized by 
both high-risk and chronically ill patients to ordinary consumers of health products. Card Guard's 
activities since commencement of operations in 1990 have been focused on developing telemedicine 
systems using state-of-the-art technology to provide a solution for healthcare service providers seek-
ing to deliver high-quality care in the face of rising costs and declining budgets for healthcare ser-
vices. 

Et av Card Guard's produkter er “Telemedicine 2000™ software packages” som inneholder 
nødvendig programvare og maskinvare til å understøtte innsamling, prosessering og håndte-
ring av medisinske data samt ”center operation activities.” The TM-2000™ understøtter alle 
Card Guard's sendere (transmitters) og tilbyr telebasert tilsyn innen ”cardiology,” ”pulmono-
logy” og ”obstetrics.” (Se Figur 58) 

 
 
Data Base Management  
* Patient/Doctor/Clinic records 
* Services/Device records 
* E-mail file transfer 
* User access control 
 
Transmission Receiving Services 
* Analog and digital signal receiving (acoustic/modem)  
   or direct down-load via IR interface 
* Data processing and parameter measuring 
* Event reporting 
* Automatic receiving 
 
Operation Activities Management 
* Inventory/Shipping /Insurance management  
* Report generating 
 
 

Figur 58 Card Guard’s telemedisinske senter for hjemmebruk 
(The Card Guard® TM2000™NT Telemedicine Center) 

 

5.4 Eksempler på telebasert tilsyn 

5.4.1 Oksygenterapi 
Dette er langvarig oksygenbehandling (Figur 59). Ved hjelp av utstyret spores pasientens re-
aksjoner på behandlingen. Tjenestetilbyderen informerer om: 

 Oksygennivå i flasken 
 Alarmer eller feil med oksygentilførselen 

Utstyret tilkaller tekniker eller bestiller oksygen når det er nødvendig, og kun da. I Tromsø 
kommune fylles i dag utstyret regelmessig, uavhengig av forbruket. 
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Figur 59 Eksempler på utstyr for oksygenterapi. Bærbart utstyr (bilde til høyre) øker mobiliteten. Utsty-

ret kan også brukes utendørs81 

 

 
Figur 60 Status for oksygenbeholderen kan avleses via Internett82 

 

5.4.2 Astma 
Hensikten med tilkobling av astma-utstyr er bl.a. å tidlig kunne avdekke forverring av tilstan-
den, samt bedre oppfølging i forbindelse med nye medisiner. 

Prosedyre (Bruderman and Abboud, 1997): 

1. Pasienten utfører målinger 

2. Ringer lungespesialist (pulmologist) 

3. Undersøke symptomer 

4. Overføring av data 

5. Online medisineringsråd 

                                                 
81 Kilde: Evers, 2000 
82 Kilde: Evers, 2000 
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Figur 61 Visualisering av lungefunsksjonen83 

 

 
Figur 62 Testutstyr for astma-pasienter84 

 

Spirometri-utstyr brukes for å måle lungefunksjonen, herunder lungevolumer og luftstrøms-
hastigheter (Figur 63 og Figur 64).  

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 63 MIR leverer det de kaller for ”the new generation tele-spirometer”85 

 

                                                 
83 Kilde: Evers, 2000 
84 Kilde: Evers, 2000 
85 Kilde: www.spirometry.com 
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Figur 64 Ulike typer spirometri-utstyr (til venstre). Lomme-spirometer fra MIR (til høyre)86 

 

5.4.3 Kardiologi 
Intensiv hjemmebasert overvåking reduserer behovet for sykehusinnleggelse av eldre pasien-
ter med hjerteinfarkt (severe Congestive Heart Failure) (Kornowsky et al, 1997): 

 Forbedret funksjonell kapasitet  
 Redusert sykehusopphold: Fra 26 dager til 6 dager/år 

 

 
Et kontrollert forsøk med rehabilitering av hjertesyke i egen bolig v.hj.a. ECG og overføring 
av hjertelys (Ades et al, 2000):  

 Forbedret lungekapasitet 
 Økt livskvalitet (QoL): Fysisk og sosial funksjon, energi, smerte, m.fl. 

 

                                                 
86 Kilde: www.spirometry.com 

Figur 65 Ulike måleinstrumenter for måling av hjerterytme 
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Figur 66  CardioConsept fra Medit.no 

 

MedIt’s CardioConcept er et  PC-basert system for ”Rest ECGs”.  Systemet gjør 12 kanals 
opptak av hvile ECG signaler. Signalene kan fortløpende sendes over nettet eller pr epost.  

 

 
 
 
 
 

MedIts Ambulatory Blood Pressure (ABP) måler blodtrykket. Kan kobles til en PC: ”MAPA 
Software is easy to use Windows based software, no card required (RS232 port). Program set-
ting and retrieval data from patient monitor. Complete report including trend, histograms, 
tables and comments, hourly graph, statistics. Possibility to convert patient files into other 

Figur 67 Blodtrykksmåler fra MedIt
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formats for further editions.”87  

Blodtrykksmålere for hjemmebruk er tilgjengelig fra en rekke leverandører, slik som HEM på 
bildet. Prisen for de to målerne er hhv USD 110 og 75 (Figur 68). 

 

                
Figur 68  HEM-806F Fingertip Blood Pressure Monitor (til venstre) og HEM-629 Portable Wrist Blood 

Pressure Monitor (til høyre)88 

 

5.5 Nytt utstyr 

5.5.1 Helseklokke 
Helseklokke og fallalarm som måler blodtrykk, puls, temperatur og hudens fuktighet samt 
sender måleverdiene til nærmeste omsorgssentral (tilsvarende klokken til høyre i Figur 68 el-
ler Figur 70). Ved aldershjemmet Lötsjögården i Sundbyberg utenfor Stockholm startet man i 
2001 et pilotprosjekt innen IT i omsorgssektoren. En av de tingene som ble introdusert var 
helseklokker til alle beboere (Ställdal m.fl., 2002): 

I dag bär varje boende ett trygghetsarmband runt handleden som läser av hudens temperatur, rörel-
se och puls. Om patienten trycker på larmet eller om värdena avviker från det normala går automat-
larmet igång. Det kan ha både hög och låg prioritet och är kopplat till en centraldator i personalkö-
ket. Vi kan på en gång se vem som larmar, vad det är för slags larm och vilken tid det utlöstes. 

Så lenge det kun er avvik som transmitteres samt at avstanden til nærmeste basestasjon (mot-
taker) er moderat så vil batterikapasiteten kunne være tilstrekkelig for kontinuerlig drift. 

5.5.2 Blodsukkermåler (Noninvasive glucometers) 
Denne enheten forventes å kunne forminskes til en “helseklokke”. Det finnes i dag også 
kroppsbårne datastyrte insulinpumper (Figur 69). Disse kan kanskje kombineres?  

 

                                                 
87 www.medit.no 
88 Kilde: www.scalesgalore.com/omronwrist.htm 
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I følge direktør Molly Joel Coye ved Health Technology Center så vil vi innen år 2007 kunne 
få innoperert blodsukkermålere (Figur 72).  

 

Figur 70 GlucoWatch blodsukkermåler 

Figur 69 Kroppsbåren insulinpumpe 

Figur 71 Noninvasiv blodsukkermåler 
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Figur 72  Utviklingen av blusukkermålere og implantater for regulering av blodsukker 

(www.HealthTech.org) 

5.5.3 Hjemmelab 
Ved hjelp av analyseverktøy som i-STAT kan prøver analyseres i hjemmet. I-STAT brukes 
blant annet til å telle antall hvite blodlegemer i forbindelse med cellegiftbehandling (”white-
cell counter for chemotherapy”). Vi kan forvente oss flere typer laboratorieutstyr i private 
hjem. 

 
Figur 73  i-STAT utfører analyser i hjemmet 

 

5.5.4 Smarte toalett 
Smarte toaletter, en annen type hjemmelab, ble introdusert i Japan allerede på 1980-tallet. 
Dette er toaletter med sensorutstyr som er i stand til å granske urin og annen avføring og føl-
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gelig avdekke helseproblemer. Konseptet er nå i ferd med å bli utbredt også på andre konti-
nenter. 

BBC rapporterte i 2001 om et baderomsprodusenten Twyford i Cheshire som hadde konstru-
ert et smart toalett, Versatile Interactive Pan (VIP), som ved de første tegn på helsemessige 
problemer varslet fastlegen direkte via Internett (Figur 74).  Toalettet er selvsagt også utstyrt 
med stemme-basert aktivering av setet (i riktig høyde) og automatisk skylling. Toalettet for-
ventes å være i produksjon innen de neste fem år. 

I tillegg til at VIPs analyse avdekker mulig helseproblemer, så vil den også bli anvendt til å 
granske sammensetningen av personens daglige kosttildeling. Dersom det for eksempel skulle 
vise seg at pasienten en dag har lite slaggstoffer, så vil VIP kontakte det lokale supermarkedet 
og bestille bønner eller belgprodukter for levering samme dag.  

Et annet smart toalett produseres av japanske Matsushita Electric Industrial Co. Firmaet har 
produsert et toalett som sjekker en persons temperatur, blodtrykk og blodsukker. Dataene 
sendes til medisinsk personell som forløpende kan følge personens helsetilstand.  

"In 5 to 10 years time, this could replace your doctor," hevder Michio Kaku, professor i teore-
tisk fysikk ved City University of New York. 89 

 

 
Figur 74   VIP-toalettet fra Twyford90  

 

5.5.5 Preventive hjelpemidler for å forhindre hjemmeulykker 
Det eksisterer i dag flere typer hjelpemidler, både preventive og responderende. Et eksempel 
er sonarlignede enheter som varsler personen når han/hun nærmere seg: 

 Siste trappetrinn 
 Gulvtepper 
 Hjørner (f.eks. På bord) 

Fallsensorer som registrerer akselerasjon og posisjon vil hurtig kunne varsle om et fall samt 
mulig skadeomfang (Figur 75). 

Sensorer som registrerer vekt kan brukes til flere formål. Sensorer fra Pioneer Medical sys-
tems91 registrerer automatisk personens vekt (Figur 76). Dette muliggjør at alarmen utløses 
når personen forsøker å komme seg opp av sengen eller stolen som sensoren er koblet til. 

                                                 
89 http://www.enn.com/news/wire-stories/2000/12/12232000/krt_toilet_40958.asp 
90 Kilde: www.twyfordbathrooms.com 
91 www.pioneermed.com 
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En tilsvarende type vektsensor fra Sonoton Avantek92 melder fra dersom pasienten avviker fra 
normalen ved for eksempel å utebli fra sengen. Dette vil bli registrert av vektsensoren som så 
sender en alarm videre. 

 

 

 
 

 

 
Figur 76  Vektsensorer fra Pioneer Medical Systems93 

 

5.5.6 Overvåkning av inaktivitet 
Sensorer som avdekker inaktivitet kan også være nyttige. Sensorer kan for eksempel detektere 
når kjøleskap åpnes, toalett benyttes, etc. På denne måten kan systemet varsle helsepersonell 
etter fravær av aktivitet over en viss tid.  

Ved Georgia Institute of Technology har man utviklet et bilde-basert system som hjelper på-
rørende med å følge sine eldre familiemedlemmer (beskrevet i seksjon 2.8, side 30). Bilde-
rammen består typisk av en flatskjerm som ved hjelp av ikoner forsøker å gjenspeile hvordan 
den eldre har det (Figur 77). 

                                                 
92 www.avantek.no 
93 Kilde: www.pioneermed.com/bed_and_chair_alarm.html 

Figur 75  Kroppsbåren fallsensor fra iLifesystems.com 
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Figur 77 Digital Family Portraits 

 

5.5.7 Kontroll med medisinering 
I Norge ble det i 2002 handlet medisiner for over 12 milliarder kroner, hvorav 2/3 var finansi-
ert av det offentlige. Reseptfrie medisiner utgjorde ca. 14 prosent, viser tall fra Legemiddelin-
dustriforeningen (LMI). Legemidler mot høyt kolesterol, astma, høyt blodtrykk og depresjo-
ner topper listen over de mest brukte medikamentene.  

Selv om det både for pasienten er svært viktig at medisinen tas reglemessig, og at legen i sin 
behandling har innsikt i medikamentbruken, så brukes det svært lite på å følge opp medisin-
bruken. En løsning er å benytte en medisinkarusell som minner brukeren om når denne skal ta 
sin medisin, samt tilbyr ferdigpakket dosering som automatisk mates fram. Pilleesken varslere 
selv legen om eventuelle uregelmessigheter. 

 

     
Figur 78  Pilleesker fra epill.com. Pilleesken til venstre (MD.2) har innebygd modem og kan fjernstyres. 
Til høyre ses statusrapport fra MD.2. Pilleesken i midten er en enklere løsning uten innebygd kommuni-

kasjonsløsninger. 
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Pasienter som benytter flere leger kan risikere inkompatibel medisinering. Det er her behov 
for intelligente pilleesker som kan: 

 Evaluere kompatibiliteten til medikamenter 
 Advare mot eller forhindre inntak av inkompatible medisiner 

Det er i dag også mulig å bestille ferdigdosert medisin. I Sverige mottar over 150.000 perso-
ner medisinen sin i ferdige brukerdoser hvor hver pose er merket med dato og klokkeslett. Ka-
rina Tellinger fra svenske Apoteksbolaget argumenterer for at (Ställdal m.fl., 2002, s. 14): 

Det har visat sig att patienter som får den här hjälpen att hålla reda på sina mediciner kan bo kvar 
längre hemma. Det är ju en kanonvinst!  

 

 
 

Det svenske firmaet Cypak har utviklet en papirbasert medisineske som registrerer når pasien-
ten tar sine piller (dato, klokkeslett). Samtidig kan pasienten ved hjelp av en enkel skala også 
registrere effekten av medisineringen. Informasjonen leses av med en egen skanner, som igjen 
er koblet til en PC. Løsningen er svært rimelig – et engangsbrett koster noe få kroner. 

Ved Nasjonalt senter for telemedisin og Universitetet i Tromsø, hvor Mary Larsen fra Krok-
elvdalen har testet ut systemet (Figur 13) (Olsen m.fl., 2003). Som vist i Figur 80 så er pille-
boksen koblet opp mot pasientens journal. Data om medisinbruken legges regelmessig inn i 
journalen, og kan hentes fram av pasientens lege. Det vil på sikt også være mulig for legen å 
endre deler av medisineringen ved å gjøre endinger i medikamentlisten i journalen (Figur 81). 

Om lag halvparten av kroniske pasienter følger ikke legens anvisning når de tar medisin. Pro-
fessor Else-Lydia Toverud ved Institutt for farmakoterapi, Universitetet i Oslo, påpekte til 
lommelegen.no at ”Det er store summer å spare på at folk bruker legemidler riktig.” I Sverige 
har undersøkelser vist at feil bruk av medisiner årlig koster samfunnet opptil 20 milliarder 
kroner. Det er rimelig å anta at tallene er representative også for Norge, dvs. at feilmedisine-
ring koster det norske samfunnet ca 10 milliarder kroner.  

Konsekvensene av feil medisinbruk kan være manglende effekt, økt sykefravær, bivirkninger, 
unødvendige legebesøk, innleggelser og i verste fall død. Pasienter tar ofte for mange medisi-
ner samtidig, eller at de tar flere legemidler som ikke bør kombineres. Det er også relativt 

Figur 79 Electronic Compliance Packaging 
www.cypak.com 
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godt dokumentert at bare halvparten av pasientene følger legens råd med hensyn på medisin-
bruk. 

 
 

 
Figur 80 Systemets arkitektur (Olsen m.fl., 2003) 

 

 
Figur 81 Utsnitt fra pasientjournalen. Medisinbruken illustreres ved hjelp  

av ikoner langs tidsaksen, hhv som røde eller grønne piller (Olsen m.fl., 2003) 

 
 

Feil bruk og bivirkninger av legemidler utgjør rundt 10 prosent av alle sykehusinnleggelser, 
eller ca. 70.000 innleggelser årlig. Statens legemiddelverk anslår kostnadene for dette alene til 
300-400 millioner kroner i året. I tillegg kasseres det legemidler for minst 150 millioner 
kroner årlig. 

”Det er helt avgjørende at medisinene brukes riktig, for eksempel ved forebyggende behand-
ling mot høyt blodtrykk og høyt kolesterolnivå i blodet. Hvis medisinene brukes feil, kan alle 
pengene som brukes på disse legemidlene være bortkastet,” sier fagdirektør Marit Andrew i 
Alliance apotekene til lommelegen.no. Mange pasienter er usikre på bruken av medisinene, 
eller de har flere legemidler enn de klarer å mestre. Ca. halvparten av reseptkundene er over 
65 år. Dette er en gruppe som ofte krever mye tid, blant annet fordi de gjerne bruker flere le-
gemidler samtidig. 

Intelligent 
pilleeske Informasjon on medisinering 

Informasjon om 
medisinbruken 

Pasientjournal

Legens 
terminal 
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“Det er et betydelig samfunnsproblem at store deler av de medisinene som skrives ut og beta-
les, ikke brukes eller brukes feil. Vi har ikke konkrete tall på hvor mye dette koster det norske 
samfunn. Vi forholder oss derfor til de svenske undersøkelsene. Det er svært vanskelig å finne 
årsakene til hvorfor pasientene ikke følger doseringen som legene angir. Bildet er svært 
komplekst. Noen er redde for bivirkninger, andre synes medisinene er for dyre,” sier Profes-
sor Else-Lydia Toverud til lommelegen.no. 

5.5.8 Medisinske Sensorer i klær 
Ved hjelp av ”intelligente” pyjamaser og madrasser kan man overvåke ulike kroppsfunksjo-
ner. Det svenske firmaet Carlstedt Research & Technology (CR&T) har utviklet en pyjamas 
som melder fra om uregelmessigheter i åndedrett, puls og hjerterytme (EKG). Ved uregelmes-
sigheter varsler pyjamasen legen eller sykehuset samtidig som pasienten selv varsles om at en 
alarm er gått gjennom en vibrerende enhet i ermet. Når pyjamasen er tatt på tennes et grønt 
lys i den øverste knappen for å indikere at overvåkningsfunksjonene er operative.94 

 

 
Figur 82  VivoMetrics’ LifeShirt System95 

 

VivoMetrics hevder at:96 “The LifeShirt System is the first non-invasive, continuous ambula-
tory monitoring system that can collect data on ventilation, ECG, posture and physical activi-
ty as well as other physiological parameters and correlate them over time. It also includes a 
diary function to capture subjective patient experiences and validate them against objective 
measures. (…) The LifeShirt System monitors subjects’ physiologic parameters 24/7 as they 
go about their day, enabling them to carry out normal activities without interruption. As a re-
sult, trial researchers are able to garner more realistic data. Additionally, providing subjects 
with the ability to be monitored during normal activity significantly lowers the inconvenience 

                                                 
94 ”Pysjen som passer på deg”, Computerworld, 5.2.2003, side 18. 
95 Kilde: www.vivometrics.com 
96 www.vivimetrics.com 
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of participation.” Figur 82 viser VivoMetrics LifeShirt system i bruk. 

Selskapet Sensatext ble i 2001 kåret til ”Invention of the Year” av Time Magazine. Selskapets 
slagord er: ”We weave intelligence into garments.” Sensatext forklarer produktet slik: “Our 
SmarTextile Technology may be incorporated into any fabric or blend of fabrics without ef-
fecting the look, feel or integrity of the fabric we are enlightening. The Sensatex SmartShirt™ 
montiors your biometric information and other data in an easy and comfortable manner.” 97 

 
 

 
Figur 83  Smartshirt fra Sensatex98 

5.5.9 RFID 
RFID (Radio Frekvens ID) består av et system med små og svært billige radiosendere – ID 
brikker – som gjør det mulig å identifisere senderen. RFID transponderen består av en inte-
grert krets og en antenne. Informasjonen i ID brikken avleses ved at en sender et signal til 
transponderen, som igjen lagrer eller returnerer informasjonen. Rekkevidden er opp til et par 
meter. Siden man her benytter radiosignaler er det ikke nødvendig å ha klar sikt til ID brik-
ken. Dette betyr at den kan plasseres skjult. Hver enkelt brikke har et unikt nummer, tilsva-
rende et personnummer. Nummeret består av produksjonsår pluss et unikt tall. 

Innen varehandel forventes det at alle varer vil ha en RFID innen noen år. Dette gir for ek-
sempel unike muligheter for å føre tilsyn med hva en person har av matvarer, klær, hygieniske 
artiker, mv. Ved å feste en RFID på alt av utstyr og gjenstander for øvrig i den enkeltes bolig 
vil boligens datasystem kunne ha en komplett oversikt over hvor den enkelte gjenstand befin-
ner seg. 

Texas Instruments TIRIS - RFID transponders benytter en frekvens på 134,2 kHz. RFID 
transponderen benytter ikke batterier. Gem Wave fra Gemplus benytter en frekvens på 

                                                 
97 www.sensatex.com 
98 Kilde: www.sensatex.com 
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13,56MHZ, noe som gir noe kortere leseavstand – men også lavere pris – enn om en høyere 
frekvens var benyttet. RFID transpondere kan gjøres så tynne at de kan integreres i etiketter 
og billetter (se Figur 84). Det er også mulig å både lese og skrive til RFID transpoderen når 
den er i bevegelse. Flere brikker kan også leses samtidig. 

 

 

 
Figur 84  Zebra´s skriver RF 14099 

 
Ved hjelp av Zebra´s skriver RF 140 (se Figur 84). kan man legge inn data i RFID transpon-
dern samtidig som etiketten skrives.  

5.5.10 Lokaliseringsutstyr 
Et av problemene som demente personer strir med er å verifisere egen lokasjon. Dette kan il-
lustreres ved følgende historie fra ”St. Petersburg Times”: 
 

“Because of Alzheimer's disease, Edward Birkner thinks his wife Elizabeth is his sister, or maybe the 
maid. He struggles to finish sentences. But he still has his moments. Last October, Birkner, 83, wan-
dered from his beachfront condo with $9 and an American Express card in his pocket. He somehow 
managed to get to Tampa International Airport, where he bought a cheap ticket to New York City, 
pretty much making a beeline toward his summer home just north of the city. At LaGuardia Airport, 
his odyssey took a detour. Maybe he gave jumbled directions to a cabbie. Maybe a willing stranger 
gave him ride, then got fed up with his confusion. In any event, he ended up on the shoulder of the 
Connecticut Turnpike, 1,200 miles from home, shivering in his short-sleeves. Birkner's journey – 
aside from its resourceful cross-country scope – typifies a common yearning among people with se-
rious dementia. They want to "go home," even though they are already home. They fixate on a desti-
nation, but have no idea where it really is.”100 

Nå gikk det  bra med Birkner takket være hans ID armband fra Alzheimer's Association sitt 
”Safe Return program”. Armbandet inneholder telefonnummer til en døgnåpen vakttelefon. 
Her ble Birkner identifisert og man fikk varslet hans kone. I databasen har man også registrert 
hvilke medisiner Birkner er avhengig av. Birkner ble etter noen timer plukket opp av hans 
sønn som da hadde kjørt fra Massachusetts til Connecticut for å hente faren.  

Firmaet Wherify Wireless tilbyr nå et alternativ til den tradisjonelle sølvlenken som Alzhei-

                                                 
99 http://www.csd.se/produkter/rfidteknologi.htm 
100 Nohlgren, S. “Bracelets help safe return of loved ones”. St. Petersburg Times, March 31, 2003. 
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mer’s Association – en kombinasjon av en GPS sender og mobiltelefon, bygd inn i et arm-
bandsur (Figur 85). Produktet, som opprinnelig var laget for barn, har også kommet i flere 
andre utgaver. Også private firma har utrustet sine ansatte med et slikt ur. Dersom herr Birk-
ner hadde båret et slikt ur, så kunne fru Birkner ganske enkelt ringt et telefonnummer og fått 
oppgitt hvor herr Birkner befant seg. Alternativt så kunne hun gått inn på firmaets hjemme-
side, logget seg inn med sitt eget brukernavn og passord, og så sett, enten ved hjelp av kart 
eller oversiktsbilder, hvor mannen befant seg (se bildeserie i Figur 87). 

 

 
Figur 85  GPS Location for Children101 

 
 

     
 
 

         
 
 

Figur 86  GPS Universial Locator (venstre) og GPS Offender Locator (midten og høyre) 102 

                                                 
101 Kilde: www.wherifywireless.com 
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Figur 87  Demonstrasjon av hvordan Wherify.com kan benyttes for å lokalisere et barn103 

                                                                                                                                                         
102 Kilde: www.wherifywireless.com 
103 Kilde: www.wherifywireless.com 



 
 

76 

 

Wherify Wireless produserer også sendere som kan henges rundt halsen, legges i kofferter og 
lignende eller festes på personer (jfr Figur 86).  

5.5.11 Roboter som hjemmehjelpere 
Det forventes at en del enkle tilsynsfunksjoner kan overtas av roboter. Mitsubishi Heavy In-
dustries er en av aktørene i dette markedet. Mitsubishis robot er 100 cm høy, og er utrustet 
med kameraer (Figur 88). Roboten kan kontrolleres ved hjelp av stemmen – den har innebygd 
stemmegjenkjenning og ansiktsgjenkjenning. Bildene kan overføres til mobiltelefon og data-
maskiner. Ifølge nyhetsbyrået Associated Press kan roboten brukes til å passe på eldre men-
nesker eller andre som trenger konstant overvåking. 

Mitsubishi Heavy Industries beskriver robotens funksjonalitet slik: 

 

1. It lives with family members: The robot lives in accordance with the day's schedules of the 
stored owner and the robot itself and lives together with the owner by updating the sche-
dule based on the contact with the owner. 

2. It speaks spontaneously in response to its family members: Not only does the robot respond 
to actions from people like conventional robots but also it speaks to family members based 
on the information obtained from the contact with the family. 

3. It has its own role in a family: The robot connects itself spontaneously to the network to 
provide necessary information for daily life, looks after the house while the family is absent, 
watches out unusual cases and is convenient for the life of family members.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 88 Mitsubishi Heavy Industries robot ”Wakamaru”104 

                                                 
104 Kilde: http://www.sdia.or.jp/mhikobe-e/products/etc/robot.html 
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Wakamuru kan utføre en rekke oppgaver: 

 Huspassing: passer på huset mens man er borte 
 Helsetjenester: Følger opp beboernes helsetilstand 
 Handel: foretar innkjøp 
 Tilsynstjenester: fører tilsyn med husets beboerer, for eksempel eldre 
 Rapportering: rapporterer avvik fra dagligdagse sysler 
 Hussikring: passer på sikkerheten i boligen 
 Utstyrskontroll: sentral kontroll/tilsyn med alle husets apparater og tekniske installa-

sjoner 

Wakamura kan via Internett også koble seg opp mot alle andre Wakamuruer i Japan. 

Via et felles administrasjonssystem for Wakamuruer (”central management system”) så kan 
Wakamuruen bestille tjenester fra en rekke tjenestetilbydere innen vakthold og sikring, helse-
tjenester, hustilsyn, etc. 

Honda har laget Asimo, en avansert humanoid robot (Figur 89). Asimo, som bl.a. kan bevege 
seg fritt rundt i ordinære omgivelser, inkludert trapper og bakker, samt kan respondere på ta-
lekommandoer og signaler fra en fjernkontroll opptil 20 meter unna.  Roboten kan leies for en 
årlig sum av 20 millioner yen (ca 1,5 millioner kroner).105 

 

 
Figur 89  Hondas robot Asimo106  

5.5.12 Intelligent plaster 
Ved hjelp av intelligente plaster regner man i Danmark med å årlig kunne spare 300 amputa-
sjoner av ben til diabetespasienter pga infeksjoner – operasjoner som koster danske myndig-
heter 150 millioner DKR årlig. Amputasjonene har selvsagt også store konsekvenser for de 
dette gjelder. Intelligente plaster eller bandasjer vil fortløpende kunne oppdatere pasientens 
                                                 
105 www.guardian.co.uk/gall/0,8542,592219,00.html 
106 Kilde: www.forbes.com/home/2002/02/21/0221tentech.html 
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journal med informasjon om sårtilstanden, for eksempel bakterier, temperatur, fuktighet, blod-
trykk, m.fl. Basert på de målte verdier vil så journalen eventuelt tilkalle hjelp fra hjemmesy-
kepleier. Ved hjelp av videokamera/digitalt kamera for filming av sår og videokonferanseut-
styr kan pasientens sykepleier og lege diskutere behandlingen.  

 

 
Figur 90  I prosjektet PeACH  (Pervasive e-health And Care at Home) benyttes intelligent plaster i hjem-

mebasert sårbehandling av diabetespasienter med leggsår 

 

For hele gruppen av pasienter med problematiske sår så kan de samfunnsmessige besparelse-
ne med bruk av intelligent plaster være i størrelsesorden 1-2 milliarder danske kroner. Selv 
om sårproblemer berører mange pasienter, så har behandlingen av sår ikke vært gjenstand for 
stor oppmerksomhet i helsevesenet.  

Fra Danmark argumenteres det videre med at sårpasienter behandles best hjemme:107 

Erfaringer viser, at de fleste sår behandles bedst i patientens hjem. Problemet er dog, at hjemmesy-
geplejerske og praktiserende læge ofte står usikre over for behandlingen, og derfor for en sikkerheds 
skyld indlægger patienten, med langvarige hospitalsophold til følge. Her kan pervasive healthcare 
gøre en afgørende forskel. Med den teknologi, som forskerne har på tegnebrættet, kan patienten mo-
nitoreres i hjemmet. Ved hjælp af avanceret datakommunikation mellem patientens hjem, hjemmesy-
geplejersken og eksperterne på hospitalets sårafdeling kan man konstant overvåge udviklingen i ef-
terbehandlingen. En intelligent bandage på såret formidler data om bakterie ora, temperatur, fugtni-
veau og blodtryk videre til hjemmesygeplejersken, der automatisk tilkaldes hvis det bliver nødven-
digt. Patient og hjemmesygeplejerske kan via et videolink få hospitalets sår-specialist til at give en 
ekspertvurdering. Der er så at sige tale om et virtuelt hospital, eller en virtuel indlæggelse, hvor be-
handlingen foregår i patientens hjem, mens alle niveauer i behandlingssystemet fødes med patientens 
data og er tilgængelige om nødvendig. 

Vanskelige sår kan ofte være en av konsekvensene med diabetes. Dette skyldes redusert blod-
tilførsel i huden samt skader på nervesystemet. Slik sår heles sakte og faren for alvorlige in-
feksjoner er stor.  I prosjektet PeACH ved Centre for Pervasive Healthcare, Aarhus, Danmark, 
arbeider man med utvikling av et intelligent plaster til bruk i private hjem (Figur 90). 

 

                                                 
107 www.katrinebjerg.net/download/magasin0403/magasinDK_healthcare.pdf 
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Figur 91  SmartAid plaster fra Battelle Healthcare Products108 

 

Battelle Healthcare Products tilbyr plasteret SmartAide, som representerer neste generasjon 
sårbehandling (Figur 91). SmartAid tilbyr i henhold til firmaets web-side: 109 

 Vital sign monitoring  
 Real-time therapeutic delivery  
 Remote monitoring and diagnosis  
 One touch activation  

Smart plaster vil f.eks. kunne bestemme hvilke type bakterie som er involvert slik at legen 
kan forskrive optimal antibiotika. 

5.5.13 Implantater 
I Lukas evangelium, 7:21-22, hete det: ”Nettopp da helbredet Jesus mange for sykdommer og 
plager og onde ånder og gav mange blinde synet tilbake. Og han svarte: «Gå og fortell Johan-
nes hva dere har sett og hørt: Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står 
opp ...»” 

To tusen år etter så er ikke dette mirakuløs helbredelse. Ved hjelp av kraftige miniatyriserte 
elektroniske enheter (MEMS – micro electro-mechanical systems) implantert i kroppen, så vil 
vi kunne oppnå de samme miraklene pluss noen til. I løpet av de neste tyve år vil de fleste 
former for døvhet repareres. Andre typer MEMS vil benyttes for å stimulere paralyserte lem-
mer/lammelser, forbedret behandling av Parkinson og epilepsi, diagnostisering av virus og 
bakterier, kontroll med medisinering, ved-behov vaksinering, muliggjør at blinde skiller mel-
lom ulike bilder, osv. Ny viten om biologiske funksjoner vil resultere i et vell av nye funksjo-
ner. 

Firmaet CardioMEMS produserer MEMS monitoreringsutstyr (Figur 92): 110 

                                                 
108 Kilde: www.battelle.org/healthcare/html/smartaid.stm 
109 Kilde: www.battelle.org/healthcare/html/smartaid.stm 
110 www.atdc.org/atdcletter/feb02/cardiomems.html 
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CardioMEMS researchers are testing a microchip that could be implanted in the body to transmit in-
formation about blood flow and pressure wirelessly to equipment located outside the body. Cardio-
MEMS, one of the newest member companies in Georgia Tech's Advanced Technology Development 
Center (ATDC), is using MEMS technology to develop a new class of implantable sensor that will 
report blood pressure, flow rate and other key information wirelessly from deep within the body. And 
the company's medical micromachines could one day move beyond diagnostics to help treat disease. 

 

 
Figur 92  The CardioMEMS sensor is based on technology originally developed at the Gerogia Institute of 

Technology for monitoring jet engines111 

 

5.5.14 Intelligente hjelpere 
I tillegg til de rent fysiske hjelpemidlene vil også boligen inneholde virtuelle personlige assis-
tenter (Figur 93):112 

The intelligent personal-care environment introduces Ambient Intelligence in the bathroom. Based 
on personal preferences it can start playing different applications on an interactive mirror display. 
The mirror display is the central interaction with the bathroom; not only can it be used for viewing 
the media, already available in other places of the house (TV, Internet, video, etc.), it also interacts 
with the devices regularly used in the bathroom. A shaver initiates an assistant, showing the right 
shaving pressure to use and warning to recharge the batteries. While brushing their teeth, children 
can watch their favourite cartoon. A scale, displaying the weight in the mirror, can also activate the 
health coach informing the user about the cardiovascular state of health and give advice on im-
provement, also based on measurements from the activity monitor and heart rate sensor. 

 
 

                                                 
111 Kilde: www.atdc.org/atdcletter/feb02/cardiomems.html 
112 Philips HomeLab: “Intelligent Personal-care environment – the bathroom cares for you”, April 2002. 
http://www.research.philips.com/Assets/Downloadablefile/intelligent_personal_care-2454.pdf 

http://www.cardiomems.com/�


 
 

81 

  
Figur 93  Figurene viser hvordan speilet på baderommet kan gi personlig informasjon ved at systemet 

detekterer hvem du er og kjenner dine ønsker og behov – sønnen i huset får instrukser om tannpuss mens 
faren får opp de siste nyhetene iht hans nyhetsprofil113 

 

5.6 Medisinsk utstyr i boliger 
I en artikkel i New York Times het det: “Elderly people who want to remain in their homes 
for as long as they can may one day get help from an unlikely source: the homes them-
selves.”114   

Figur 94 viser hvordan “the smart medical home” kan være organisert. Mens man står foran 
speilet på badet vil for eksempel huden automatiske kunne granskes for mulige endringer i  
føflekker og beboeren varsles dersom mønstergjenkjenningssystemet detekterer mulige farlige 
endringer (1). Dersom man har glemt hvilke type medisin som skal tas så vil husets datasys-
tem kunne gi svar på det. Sensorer som for eksempel måler blodtrykk vil automatisk og kon-
tinuerlig melde sine målinger til datasystemet (2). For personer som er avhengig av medisiner 
for høyt blodtrykk vil husets datasystem kunne justere medisineringen avhengig av de målte 
verdier (2). Intelligent/smart plaster vil føre aktivt tilsyn med sår og varsle om (mulige) infek-
sjoner (3). Gjennom telebaserte konsultasjoner vil pasientens lege kunne kontaktes og eventu-
elt kunne forordne endringer i medisinering eller gi instruksjoner om videre behandling (4 og 
5). 

 

 

                                                 
113 Kilde: www.extra.research.philips.com/natlab/download/pictures/hlpersonalcare.jpg   &  personalcare1.jpg 
114 Anne Eisenberg, A ‘Smart’ Home, to Avoid the Nursing Home,  The New York Times, April 5, 2001. 
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Figur 94  The smart medical home115 

 

Home is where the monitors are: On the surface, the prototype smart home -- a collaboration be-
tween researchers in the College and the School of Medicine and Dentistry-seems like an ordinary 
apartment. But the home-like setting is packed with technology designed to improve early detection 
and prevention of health and medical problems. The ultimate goal is to devise ways to help residents 
live longer, more healthy lives within the comforts of home. 

The "Smart Medical Home" is the creation of a cross-disciplinary group of scientists and engineers 
from the College, the Medical Center, and the University's Center for Future Health. The result is a 
comfortable apartment, a seemingly residential oasis, surrounded by the busy labs and offices of the 
Medical Center. 

"The 20th century was about electronics, making things smaller and faster and cheaper. The 21st 
century will be the century of quality of life and health," says Philippe Fauchet, director of the Center 
for Future Health. "What we've done is create a living laboratory, a place where we can test the de-
vices developed in the lab under strict conditions."116 

 

                                                 
115 http://www.futurehealth.rochester.edu/smart_home/smart_home.html 
116 Jeffrey Marsh, “House Calls”, Rochester Review, Spring-Summer 2002 Vol.64, No.3, pp 22-26  
www.rochester.edu/pr/Review/V64N3/feature2.html 
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5.7 Oppsummering 
Telemedisin i omsorgsboliger og private hjem handler om å tilby nødvendige medisinske tje-
nester hjemme hos folk i et slikt omfang og en av en slik kvalitet at det gir forsvarlig tilsyn og 
behandling til tross for at helsepersonell ikke kontinuerlig er til stede i boligen. 

En undersøkelse blant eldre over 80 år utført ved NOVA-senteret viser at godt over 50% av 
dem som deltok i undersøkelsen hadde en tung tid på slutten. Dette skyldes i hovedsak fire 
sykdomsgrupper: demens, slitasjegikt, ulike skader og hjerneslag.117 Dette er alle plager som 
boliger og tekniske løsninger i boliger må planlegges med tanke på. 

Telemedisinske løsninger omfatter utstyr hvor pasienter kommuniserer direkte med le-
gen/helsepersonell og hvor medisinske data fremskaffes fra både kroppsbårne og stasjonær 
sensorer samt generelle sensorer som registrerer aktivitet og tilstand i boligen. For at slike 
skal lykkes er det bl.a. behov for integrasjon av pasientdata (interoperabilitet).  

Situasjonen i dag er mer preget av isolerte pasientopplysninger (informasjonsøyer), og eksis-
terende systemer fungerer som en barriere for nye løsninger. Det er heller ikke alle sykdom-
mer som egner seg for telebasert tilsyn. Forutsetninger for telebasert tilsyn i private hjem om-
fatter sykdommer som ikke krever permanent tilstedeværelse av helsepersonell eller livskri-
tisk overvåkningsutstyr. Dette omfatter kroniske sykdommer ”under kontroll”, inkludert:  

 astma (COPD/Asthma)  
 hjertelidelser (Cardiopathy)  
 diabetes 
 høyt blodtrykk (Hypertension) 
 næringstilskudd/væsketilskudd (Nutrition/infusion) 

Det forventes at denne listen vil bli utvidet etter hvert som nytt utstyr utvikles, ikke minst uli-
ke former for implantater.  

 

 

                                                 
117 ”Livet i den fjerde alder”, Geronius, nr. 6, 2001. 
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6 Eksisterende telemedisinprosjekter i boliger 
6.1 West Lothian, Scotland 
 
Et interessant prosjekt, hvor man kombinerer smarthusfunksjonalitet og telemedisinske løs-
ninger, finner man i West Lothian, Scotland. Målet med prosjektet ”Opening Doors for Older 
People” i West Lothian er:118 
 

“ To provide West Lothian with an innovative form of housing for ‘older people’ with support needs, 
that will sustain their independent living through effective physical design, focused individual care 
planning and the effective use of new technologies” 

 
Figur 95 De første boligene i Blackburn, West Lothian119 

 

Prosjektet, som ble etablert i 1998, hadde som mål å utstyre 114 “smart homes” med pleie og 
overvåkningsenheter.120 Prosjektet hadde en ramme på £5,17 million. I prosjektet har man 
også bygget et pilothjem “pilot home” for evaluering av prototyper. Flere industrielle partnere 
har deltatt i prosjektet.121  

I 2002 kunne 24 eldre i Blackburn, West Lothian, flytte inn i sine hjem. 60 nye boliger skal 
bygges Armadale og Broxburn. I tillegg er 30 eksisterende hjem i Linlithgow og Armadale 
konvertert til smarthus. 

Det primære målet har vært å kunne tilby et uavhengig liv (”independent lives”), inkludert 
barrierefri tilgang til boligen, energiøkonomisering og kommunale forpleinings- og vaskefasi-
liteter. Beboerne tilbys også en rekke ulike pleietjenester (”care packages”) og hjelp fra 
hjemmehjelpere (“social work home support teams”).  

Hvert hjem er utstyret med det siste innen ”smart” teknologi, inkludert videostyrte aksess-
systemer og elektroniske nøkler til ytterdører, infrarøde bevegelsessensorer og detektorer for 

                                                 
118  Range, P. (2000). “Opening Doors for Older People”, 1st ETHEL Conference on e - Health for Everybody and Every-
where, Lille, France, November 16-17. 
119 Kilde: Range, 2000 
120 Det totale antall boliger er noe usikkert da ulike kilder opererer med et ulikt antall boliger. 
121 Partnere er: Scottish Executive agency Communities Scotland, Bield Housing Association, West Lothian Council, West 
Lothian Healthcare NHS Trust og Lothian Health. 
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varme, oversvømmelses- og røyk. Hvert hjem er også utstyrt med en “Tunstall Lifeline te-
lephone” og nødmeldingsfasiliteter.  

 

 
Figur 96  Utsnitt fra oppholdsrommet122 

 

Mary Mulligan, viseminister (Deputy Minister) for Health and Community Care, uttalte om 
prosjektet at: 

 “Services should always be designed to meet the needs of people and delivered in ways that improve 
the quality of life. That is why the Opening Doors for Older People concept is so good, because it of-
fers the levels of care and support appropriate to each individual, in accordance with their needs. 
These lovely new homes in Blackburn also show the benefits of local level partnership working.” 

Prosjektets 5 kjerneområder omfatter: 

 Alarm til kommunen (både aktive og passive (“Triggers/sensors”) 
 Visuell/sosial hjelp (“Visual/Social Aids”) 
 Assisterende teknologi (“Assistive Technology”) 
 Telehelse (“Telehealth”) 
 Livsstilsmonitorering (“Lifestyle Monitoring”) 

Områdets kallsenter (“Central Call centre”) håndterer: 

 Alarmovervåkning og talebasert kommunikasjon (”Alarm monitoring and speech 
communication”) 

 Bildetelefon og videoovervåkning (”Video Telephony & Video Monitoring”) 
 Fjernstyring og operasjon av enheter (“Remote Control & operation of devices”) 
 Telemedisinsk datainnsamling (”Telemedicine Data Collection”) 
 Datainnsamling av telebasert tilsyn (”Tele-Care Data collection”) 
 Overvåkning av hjemmehjelpstjenester (”Homecare Service Provider monitoring”) 

Tjenestene søkes oppnådd gjennom: 

 Bruk av teknologi 
 Underholdningstilbud 

                                                 
122 Kilde: Range, 2000 
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 Ulike helsetjenester 
 Bekvemmelige hus (”good housing”) 
 Kontakt med venner 

Dette gir det man kaller for EASY “Electronic Assistive StrategY”, og skal realiseres gjen-
nom smarthus (”smart homes”).    

 

 
 

Figur 97  Detaljer fra leilighetene123 

 

Figur 96 og Figur 97 viser utsnitt fra boligene og eksempler på noe av styresystemene/-
teknologi som benyttes.  

 

 
Figur 98  Eksempler på medisinsk utstyr tilkoblet hjemmets kommunikasjonsenhet124 

 
 

                                                 
123 Kilde: Range, 2000 
124 Kilde: Range, 2000 
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Smarthus teknologi i West Lothians omsorgsboliger omfatter (Range, 2000): 
 

 Bildetelefon  
 Hustelefon (Intercom)  
 Fallsensor 
 Oversvømmelsessensor 
 CO detektor 
 Røykdetektor 
 Temperatursensor    
 Persiennestyring   
 Vindusåpner  

 Døråpner  
 PC-TV  
 Eysite 300 overvåkningskamera 
 CareWare programvare    
 Telemedisin monitor   
 Medisinske sensorer  
 Bevegelsessensorer  
 Nattmonitorer  
 Inkontinens sensorer 

 
 
 

 
Figur 99 Eysite 300 Home Care System benyttes i forbindelse med telebasert tilsyn125 

 
 
Det medisinske utstyret i omsorgsboligene inkluderer EKG, pulsregistreing, vektmåling, 
lungefunksjonstesting, elektronisk stetoskop, blodtrykksmåler, røntgen, ultralyd, mikroskop, 
endoskop, intra-oralt kamera. Det hele er koblet opp mot en kommunikasjonsenhet. (Se Figur 
98 og Figur 99). 

Figur 100 forsøker å illustrere dagens organisering av omsorgsboligene i West Lothian. Figur 
101 viser hvordan man ser for seg organiseringen i fremtiden. Utviklingen går i retning av 
større integrasjon av enhetene i nettet i et ”Virtuelt eHelse nett”. 

 

                                                 
125 Kilde: Range, 2000 
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Figur 100 Dagens organisering av omsorgsboligene i West Lothian126 

 

 
Figur 101 Fremtidens organisering av omsorgsboligene i West Lothian127 

                                                 
126 Basert på Range, 2000 
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Figur 102 illustrerer hvordan kommunikasjonen flyter mellom de ulike aktørene involvert i 
West Lothian prosjektet. 
 

 
Figur 102 Kommunikasjon og aktører innen telebasert tilsyn i West Lothian128 

 

6.2 Elite Care’s Oatfield Estates Cluster 
 
Smarthus-samfunnet Oatfield Estates, nær Portland, er et av de mer omtalte omsorgshjem. 
Hvert hus har 15 "smarte" leiligheter. 
 

 
Figur 103 Elite Care’s Oatfield Estates Cluster (Milwaukie, Oregon)129 

Oatfield Estates åpent i september 2000. Amerikanske Elite Care information technology 
                                                                                                                                                         
127 Basert på Range, 2000 
128 Basert på Range, 2000 
129 Kilde: www.elite-care.com 
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group har her utviklet et system med mange elementer av gjennomtrengende teknologi (”per-
vasive computing”), inkludert portable og kroppsbårne enheter (”portable and wearable devi-
ces”) og trådløse nett. Målet er å skape intelligente og responderende arbeids- og beboelses-
rom (”intelligent and responsive work and living spaces”). Man har her utnyttet teknologien 
på viktige og direkte måter for å konstruere en menneskelig og human verden for beboere og 
ansatte. De to grunnleggerne, Reed og Lundberg, mottok i 2001 Computerworld 21st-Century 
Achievement Award for sitt arbeid.  

 

 
Figur 104 Utsnitt fra leilighetene til Elite Care130 

 

Med pervacive teknologi så menes at vi finner mikroprosessorer i det meste av hjemmets ut-
styr og installasjoner. Alle beboere bærer personlige skilt (”call badges”) som identifiseres 
beboerens nåværende fysisk lokalisering plassering. 

Teknologien benyttes blant annet til: 

 Automatisk kvalitetskontroll 
 Biologisk tilbakemelding (“Biofeedback”) 
 Prediktiv varslingssystem for helseproblemer (“Early warning system for health prob-

lems”) 
 Utvidet sosialt nett 
 Forlenget uavhengighet 
 Daglig lagring av informasjon i database om beboerne for å motvirke turnover prob-

lemer blant ansatte 

Systemkomponenter inkluderer: 

 Nett-tilkopletet personlige datamaskiner med trykkfølsomme skjermer  
 1.5 Mbit trådløst nett  
 Delvis skjulte (unobtrusive) sensorer i vegger, tak, senger, lysutstyr og toalettrom  
 Alle beboere bærer  en IR/RF ID brikke  
 PLC (Programmable Logic Controller) 
 SQL server (database) som fungerer som institusjonens hukommelse (“institutional 

memory”) 
 Anvendelse og integrasjon av eksisterende teknologier 

 

                                                 
130 Kilde: www.elite-care.com 
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Figur 105 Vektsensor under sengen131 

 

Systemene i boligene samler fortløpende inn opplysninger om: 

 Helse 
 Bevegelse/aktivitet (via ID brikken) 
 Omgivelsen 
 Alminnelige vurderinger (Commonality Assessment”) 

Alt dette lagres i husets SQL Server.  I hver boenhet finnes: 

 50 kilometer kabel (“30 miles of wiring”) 
 > 300 releer 
 20 kontrollbokser 
 18 nettilkoblete datamaskiner 
 Fiber optisk kabel til SQL databasen 

 
 

 
Figur 106 Lokaliseringsskilt (“locator badges”): (a) infrarød og radiobaserte sensorer for “locator 

badges” finnes over hele området; (b) beboerne bruker sine skilt i stedet for nøkler til leilighetene og til å 
lokaliseres tjenester eller tilkalle hjelp 132 

 

Den programvaren som er installert omfatter:  

 Sporingsprogram (“Tracking Application”) 
 Anropsprogram til pleiere  
 Databaser 
 Spesialiserte applikasjoner som: 

o Wander Watch 
o Mood Ring 

                                                 
131 Kilde: www.elite-care.com 
132 Kilde: www.elite-care.com 
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o Grounds Keeper 
 Windows 2000 benyttes over alt 

 

 
Figur 107 Programvaren tilbyr oversikt over de ulike sensorer133 

 
 

Nåværende bruk inkluderer: 

 Kall på pleiere med lokalisering og tidsstempel 
 Administrasjon og kvalitetssikring 
 Feilretting og reparasjoner over Internett 
 Vekttrender, vitale parametere (“Trending weights, vitals”) 
 Spesielle behov når de oppstår  
 Kontroll av anlegget (“Physical Plant Management”) 

Sikkerhet og privathet blir ivaretatt gjennom:  

 Husets datamaskiner: 
o Lokalisering eller passord 

 Internett: 
o Internett-tjenere med brannmurer (“fire wall”) 
o Forbindelse til omverden ved bruk av VPN 

Nåværende sluttbrukere omfatter beboere, familie, ledelse og betjening. I fremtiden ser man 
også for seg at brukergruppen omfatter leger og helseinstitusjoner (“Physicians and health 
care entities”) samt forskere. 

Suksessfaktorer omfatter: 

 Anleggets anvendelighet til beboerne (“Acceptability to residents”) 
 Muligheter til å huse beboere som tidligere måtte oppholde seg i spesialdesignede en-

heter (for eksempel “Alzheimers Units”) 
 Pålitelig infrastruktur/nett 
 Trådbasert kommunikasjon til lav pris  
 Beboere og ansatte anvender real-time teknologi i reelle omgivelser 

 

                                                 
133 Kilde: www.elite-care.com 
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Figur 108 Anleggets datasystem kan skaffe informasjon om en rekke forhold, inkludert: (1) beboere (of-
fentlig side), (2) presentasjon av den enkelte beboer (offentlig side), (3) privat side for den enkelte beboer, 
(4) oversikt over betjening, (5) oversikt over hvor beboerne befinner seg, (6) statusinformasjon fra hvert 

enkelt rom. 134 

 

                                                 
134 Kilde: www.elite-care.com 
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Figur 109 Oversiktstegning av leilighet135 

 

Anlegget byr på en rekke utfordringer, både personellmessig og teknologisk: 

 Personell: 
o Få beboere og ansatte til å bære med seg navneskiltene (”badges”) til enhver 

tid 
 Maskinvare: 

o “Finding non invasive bio-sensors that are effective and low cost” 
 Programvare: 

o Opplæring av personell 
o ”Data mining” 
o Økonomien i prosjektet 

 

 
Figur 110 Det er lagt vekt på å skape harmoniske omgivelser136 

 

Av fremtidig utvikling ser man for seg: 

 Eldrevennlige brukergrensesnitt: 
o Stemmegjenkjenning (“Voice recognition”) 

                                                 
135 Kilde: www.elite-care.com 
136 Kilde: www.elite-care.com 
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o Ikonbasert epost og web-portal (“Iconize” e-mail and web portal) 
 Videokonferanseutstyr: 

o For kontakt med familen 
o Til lege 

 Kognitive problemer 
 “Huskelapper”– hjelp med å huske spesielle ting 
 “Support habits that lead to continuity of life” 

I valg av systemdesign har man blant annet lagt vekt på: 

 Muligheter for å kunne benytte både digital og analog input 
 Muligheter for å kunne kontrollere et ubegrenset antall enheter 
 Muligheter for å kunne kontrollere dumme analoge enheter (”non digital dumb devi-

ces”) 
 Muligheter for å kunne endre linjespenning (”line voltage”) 
 Ekstrem pålitelighet/stabilitet (”Extremely stable”) 
 Enkel tilgjengelighet og kostnadseffektivitet (“Easily available, cost effective”) 
 Elite-Cares erfaring med utstyret 
 Muligheter for ombygginger (“Existing homes can be retrofitted”) 

 

 
Figur 111 Glimt av kabelskap i leilighetene137 

 

 
Figur 112 Databaseserveren138 

                                                 
137 Kilde: www.elite-care.com 
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Under planlegging og bygging av anlegget har Elite-Care trukket veksler på en rådgivende 
komite bestående av medlemmer fra Mayo Clinic, Harvard University, Providence Health 
System, Intel, University of Michigan, University of Wisconsin, Oregon Health Sciences 
University, Eindhoven University of Technology, og Sandia National Laboratory.  

 

 
Figur 113 Hver leilighet har sin egen ruter for nett-trafikk139 

 

6.3 Det gode rommet 
Prosjektet ”Det gode rommet” (GRO) ved Universitetet i Tromsø og Nasjonalt senter for te-
lemedisin har utspring i hjemmebasert omsorgstjeneste og forsøker å skape et komplett tjenes-
tetilbud for eldre hjemme hos eldre (som mottar hjelp fra omsorgstjenesten). Ved hjelp av 
moderne IT-løsninger ønsker man å kunne tilby en betryggende omgivelse slik at eldre men-
nesker som ønsker det skal kunne fortsette å bo i sitt eget hjem en stund til. Dette gjøres bl.a. 
ved å etablere en teknisk infrastruktur internt i de enkelte (omsorgs)boliger og eksternt mot 
hjemmehjelpssentral og offentlige og private tjenester og institusjoner. Gjennom dette håper 
man å kunne oppnå samfunnsmessige besparelser (i forhold til institusjonalisering). Viktig 
faglige mål inkluderer: 

1. Teknologiske problemer. Denne gruppen omfatter: 

a. Garantert levering av data (feiltoleranse). Når en alarm utløses må alarmsig-
nalet leveres alarmsentralen uten tidsforsinkelse. 

b. Sikkerhet og privathet. Systemet må beskytte data mot innsyn samt ivareta alle 
implisertes behov for privathet. 

c. Etablere et komplett tjenestetilbud for eldre. Nøkkelen til suksess vil bl.a. være 
at man kan tilby et så komplett tjenestetilbud som mulig. 

d. Kostnadsbesparende. Prosjektet har som mål å ved hjelp av moderne IT-
løsninger kunne tilby en betryggende omgivelse slik at eldre mennesker som 
ønsker det skal kunne fortsette å bo i sitt eget hjem en stund til. Gjennom dette 
håper man på å oppnå samfunnsmessige besparelser (i forhold til institusjonali-
sering).  

2. Psykiske konsekvenser. Hvilke negative konsekvenser har teknologien for den enkelte 
bruker, og hvordan kan disse reduseres eller elimineres. 

3. Fysiske konsekvenser. Hvordan kan teknologien utnyttes for å bedre den fysiske helse-
tilstanden til de involverte? 

4. Etiske & samfunnsmessige konsekvenser. Hvilke etiske problemer følger som et resul-
                                                                                                                                                         
138 Kilde: www.elite-care.com 
139 Kilde: www.elite-care.com 
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tat av prosjektet og hvordan kan vi forsøke å gjøre problemene så små som mulig? 

Figur 114 illustrerer omfanget av tjenester som ønskes realisert i Det gode rommet. Disse ink-
luderer: 

 ”Automatiske trygghetsalarm” (Personlige trygghetsløsninger)  
 Medisinske sensorer 
 Mobil kommunikasjon 
 Nettbank (for eldre) 
 E-handel (for eldre) 
 Kommunale tjenester (matbestilling, snømåking, ad hoc problemer) 
 Kommunikasjonsutstyr for eldre (symbolbasert, billedtelefon, videokonferanse) 
 ”Automatisk” medisinering (”Intelligente pilleesker”) 
 Trygdeetaten (kontakt, informasjonsinnhenting, etc.) 
 Pasientjournaldata tilgjengelig 
 Nyhetskanal (Nettavis) 
 Kultur & underholdning 
 Helseinformasjon 
 Kontakt med primærlegen (fastlegen)  

I tillegg planlegges prosjektet ”Det smarte rommet” som har som mål å se på neste genera-
sjons sensor og kommunikasjonsutstyr. 

Sentralt i omsorgsboligene vil være et stort/flere store (ca 1,5 x 2 meter) aktivt display hvor 
de fleste tjenester vil kunne nås. Interaksjon vil fortrinnsvis skje gjennom tale, alternativt mus 
og tastatur og/eller gjennom en trykkfølsom skjerm (se Figur 115). I prosjektet ”Det smarte 
rommet” vil alternative former for input bli studert, som tale i kombinasjon med tegn-input. 

E-handel (for eldre) 
 

Nyhetskanal (Nettavis) 
 
Kultur & underholdning 
 

”Automatiske trygghetsalarmer” 
(Personlige trygghetsløsninger) 
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sensorer 
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”Det smarte rommet” 

Kontakt med 
primærlegen 
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Figur 114 Alle hjem vil omfatte et komplett tjenestetilbud140 

                                                 
140 Kilde: www.gro.cs.uit.no/gro 
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Video 1 
 

Video 2 
 

 
Figur 115 Veggmontert display141 

 

GRO-prosjektet tar sikte på å etablere flere modellhjem, hvor eksperimenter kan gjøres med 
autentisk utstyr.  

I løpet av de siste 10-15 år har vi sett en rekke smarthusprosjekter, både myntet på vanlige 
familier og mer spesialiserte boliger for eldre og funksjonshemmede. Felles for dem har vært 
bruk av sensorer for bevegelse, varme og lys, som har utløst flere aksjoner, inkludert lys, lyd 
og varme, opprettelse av forbindelse til helsepersonell, etc. Et fåtall prosjekter har prøvd ut 
telemedisinske løsninger. 

Ingen av prosjektene har hatt som mål å utnytte teknologien på alle områder, slik som målet 
er med Det gode rommet. Dette omfatter utprøving av avanserte medisinske sensorer for bruk 
til telemedisinske konsultasjoner eller automatisk tilsyn som varsler om uregelmessigheter, 
intelligente pilleesker for automatisk varsling og tilgjengeliggjøring av medisin, videokonfe-
ranseutstyr med høyoppløselige skjermer for å oppnå størst mulig naturtrohet, integrasjon av 
underholdningsutstyr og helseinformasjon. Dette er alle funksjoner som blir, eller vil bli, ut-
forsket i ”Det gode rommet”.  

6.4 Oppsummering 
Prosjektene foran har vist oss at teknologien kan innta en gjennomgripende plass i omsorgen. 
Avisen ”Dagens Nyheter” gav for en tid siden et godt bilde på hvordan man vil kunne utnytte 
teknologien i omsorgssammenheng:142 

                                                 
141 Kilde: www.gro.cs.uit.no/gro 
142 ”Framtidsteknik spårar dem som gått vilse”, Dagens Nyheter, 2. desember 2002. 
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När du vaknar trycker du på "god morgon-knappen". Spisvakten, nattlarmet och aktivitetsvakten 
(som känner av rörelser i rummet) slår av. Runt din handled sitter ett armband med inbyggda senso-
rer. Armbandet innehåller en liten radiosändare som kommunicerar med en basstation på väggen. 
Data om hur din kropp mår skickas kontinuerligt till ditt servicecentrum via Internet. Redan innan 
Oskar från hemtjänsten gick hemifrån kunde han kolla upp dina värden på sin handdator. Han såg 
att din puls var ganska hög och att du hade svårt att sova i natt. Med sig har Oskar det intelligenta 
stetoskopet. Det innehåller akustiska sensorer och känner igen olika ljud som är typiska för till ex-
empel hjärtsvikt eller lunginflammation. Oskar bestämmer sig för att skicka dina hjärtljud till vård-
centralen genom att ansluta sin handdator. Efter en stund ringer vårdcentralen upp på din bildtele-
fon. Eftersom du inte hör så bra är det skönt att kunna läsa på läpparna. Enligt doktorn är det ingen 
fara med dig, men hon råder dig att ta det lugnt resten av dagen. Du skickar e-post till din dotter och 
meddelar att du satt på övervakningskameran eftersom du ändå känner dig orolig. Kameran som är 
ansluten till mobilnätet innehåller sensorer för rörelse och värme. Om du till exempel skulle ramla 
omkull så skickas automatiskt ett mms till din dotter, och hon får upp en bild på dig på sin mobiltele-
fon. Din dotter loggar in på ditt servicecentrums hemsida, och kan titta i din loggbok. Det är enkelt 
för henne att spåra dig när du ger dig ut på utflykt - eftersom du gett henne tillstånd till det. Radio-
sändaren i ditt armband visar nu att du lämnat bostaden och befinner dig något kvarter ifrån hennes 
hus. 

Det er en rekke krav til teknologien som må innfris for å kunne benytte utstyret i telebasert 
tilsyn, inkludert:  

 Brukervennlig: Utstyret/løsningene må være enkel i bruk 
 Pålitelig: Vi må kunne ha pålitelighet til målte verdier. Systemet må videre være sta-

bilt og fungere uten avbrudd 
 Sikker: Datasikkerheten må være ivaretatt 
 Tilgjengelig: Tilgjengeligheten til tjenesten må være tilfredsstillende 

En forutsetning for bruk av telemedisinsk utstyr og telebasert tilsyn er at det foreligger en 
kommunikasjonsinfrastruktur i boligen og fra boligen og til de respektive enheter som det kan 
være behov å oppdatere om pasientens tilstand. Intelligente systemer i boligen vil også kunne 
redusere behovet for personell. Slike systemer vil ofte fokusere på økt trygghet, sikkerhet og 
komfort.  
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7 Utfordringer 
En overgang fra institusjonsbasert til hjemmebasert pleie og omsorg stiller oss ovenfor en 
rekke utfordringer, både av medisinsk, teknologisk, juridisk, økonomisk, ideologisk og poli-
tisk art.  

Da avisen ”Nordlys” i etterkant av konferansen Telemed’01, som ble arrangert i Tromsø, in-
tervjuet en del eldre i Tromsø om utsiktene til å ta i bruk ulike typer teknologi i hjemmet, var 
intervjupersonene svært kritisk til dette143: 

–Overvåkning  av kroppsfunksjoner? Nei jeg tror jeg var blitt gal etter en time med kameraer over-
alt, sier Ivanna Pedersen (73) indignert.  

–Sensorer i vinduet? Det beste hadde vel vært at det ikke hadde vært det. Da hadde de vel blitt kvitt 
oss, skjemter de. 

 –Det høres ut som om vi skal bli roboter. Det blir jo ikke noe menneskelig igjen, fortsetter Ivanna 
Pedersen. 

 –Hvorfor skal vi være forsøkskaniner? Det beste hadde vært at de som pønsker ut jævelskapen had-
de fått oppleve hvordan det føles. Det virker skremmende og skummelt å være overvåket fra du slår 
opp øynene til du skal legge deg. Nei da håpa æ at æ daue før deinn tid, sier de friske damene.  

–Ser dere ingen positive sider med dette?  

–E’ du toillat, nei det er forkastelig at de har slike tanker om oss. Hvorfor skal de prøve det på oss? 
Vi har betalt skatt hele livet og vil ha en verdig avslutning på livet, mener Edith Bergli (83). 

Heldigvis behøver bildet ikke å være like svart som det som damene i sitatet gir inntrykk av. 
Men det gjelder å skynde seg langsomt og la de gamle være delaktig i utviklingen, som Kjers-
tin Genell Andrén formulerte det: ”IT i bostaden måste bidra til självkänsla och inflytande om 
något värde ska uppstå.” (Ställdal m.fl., 2002, s. 6). 

Av dem som är äldre än 75 år har bara 9 procent tillgång till en dator och 3 procent till Internet. Om 
vi inför modern, fiffig teknik i hemmet eller i särskilt boende måste de som bor där förstå den, annars 
kan den i värsta fall upplevas som skrämmande. Tekniken får inte heller kränka den personliga in-
tegriteten, tillade hon och gav ett skräckexempel: den gamle mannen som i sitt eget hem övervakades 
dygnet runt av sonens TV-kamera. 

Tekniken ska bidra till både trygghet och självständighet, framhöll Kjerstin Genell Andrén. Hon för-
klarade att för de äldre spelar just vardagstryggheten allra störst roll – som tillgången till vård och 
omsorg, säkerhet, social gemenskap och möjligheten att bo kvar hemma. Bemötande och inflytande 
är också viktigt. Dessutom vill äldre kunna leva ett så aktivt liv som möjligt. 

7.1 Fremtidsvisjoner innen omsorgssektoren 
Teknologien er allerede i dag ikke den hemmende faktor når det gjelder å ta i bruk tekniske 
løsninger innen pleie og omsorg. Ställdal m.fl. (2002) sier at: 

                                                 
143 Fra avisen ”Nordlys”, onsdag 25 april 2001 
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I framtidens vård och boende kan tekniken förenkla tillvaron och ge bättre livskvalitet – både för åld-
ringarna, deras anhöriga och personalen. Telekonferenser, videotelefon, datorsimulerad verklighet 
och olika smarta lösningar i hemmet är några av visionerna. Om fantasin släpps loss tycks det inte 
finnas några gränser. 

En viktig betingelse for å kunne ta i bruk flere telemedisinske løsninger i private hjem er at 
alle medisinske data om pasienten er tilgjengelig via for eksempel en distribuert elektronisk 
helsejournal. 

Gösta Bucht, professor i geriatrik vid Umeå universitet, började med att beskriva ett samarbete med 
landstinget och företaget VR-labb där videokonferenser använts för att koppla ihop en läkare statio-
nerad på annan ort med sjuksköterskan på vårdavdelningen. Utvärderingen visar att arbetsuppgif-
terna, inte minst ronderna, blev mer strukturerade och mer inriktade på att lösa viktiga problem  – 
vinster som till och med var större än den tid som sparades in på att slippa långväga resor.  

Läkarkonsultation utifrån videkonferenser kan också tillämpas vid datoriserade beslutsstöd för dia-
gnostisering. En prototyp finns redan för diagnosen demens. Nästa steg, enligt Gösta Bucht, är att 
länka systemet till patientjournalen: läkaren får upp ett meddelande på skärmen när de patientupp-
gifter som tidigare matats in indikerar att det är dags att göra en demensutredning.   

– Och om doktorn behöver hjälp att komma vidare sker automatiskt videouppkopplig till en specia-
list. På liknande sätt kan den kommunala sjukvården få stöd med att göra vårdplaner för sina patien-
ter. 

Tilgang til journalen, og ikke minst pasientens medikamentliste, er en kritisk suksessfaktor for 
telebasert tilsyn og telemedisinske løsninger i private hjem. 

Et integrert journalsystem vil også kunne ha utvidede funksjoner, slik som beslutningstøtte, 
påminnelser, etc. 

7.2 Overvåkning eller tilsyn 
Selve betegnelsen ”overvåkning” gir for de flestes vedkommende negative assosiasjoner. Ut-
trykket bør derfor unngås. I stedet bør man benytte ”tilsyn”/”telebasert tilsyn”, som også er 
mer korrekt. Det er adekvat tilsyn, og ikke massiv overvåkning, som er målet. Ewa Ställdal, 
direktør for Vårdalstiftelsen, benytter uttrykket ”relasjonsteknologi”: ”IT är inget bra ordval 
när det gäller vård och omsorg. Relationsteknologi är bättre. Att vårdda människor handlar ju 
i slutändan om relationer.” (Ställdal m.fl., 2002).  

En del av de fremtidsboligprosjekt som gjennomføres innholder riktignok massive muligheter 
for overvåkning via et utall av kameraer (Figur 116). 

Bransjeorganisasjonen NELFO er en av aktørene i markedet som er opptatt av teknologibruk i 
omsorgssektoren. NELFO argumenterer også for at tilsynet kan tilpasses den enkeltes be-
hov:144 

 Det er kun et fåtall sensorer som representerer en trussel i overvåkingsøyemed. Vekt-
sensorer som forteller om beboeren ligger i sengen eller ikke avslører verken antall 
personer i sengen eller tilstanden til beboeren. Bevegelsessensorer leverer verken fra 
seg bilder eller identiteter. Osv. 

                                                 
144 NELFO: ”Omsorgsboliger: bygg – for framtid – i dag”, januar 1999 
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 Alarmer kan være selvutløsende eller selvinitierende – de reagerer på en konkret hen-
delse – som i utgangspunktet representerer en faresituasjon for beboeren (helse eller 
sikkerhet). 

 Mange teknologiske hjelpemidler er av rutinemessig karakter.  

 

 
Figur 116  Typisk utsikt over dagligstuen i Philips Homelab sett fra en av de 34  

observasjonskameraposisjonene145 

 

Men vi kan selvfølgelig ikke underslå at det over tid er mulig å skape en komplett oversikt 
over den enkeltes livsførsel. Men de fleste spor kommer ikke fra tilsynsløsninger, men fra vår 
generelle bruk av teknologi: 

 Elektroniske avtrykk (Internett, e-kort, mv) gir et detaljert bilde av vår livsførsel 
 Kameraovervåkning med gjenkjenning (algoritmisk overvåkning) følger oss i det of-

fentlige rom 
 Skulle mot formodning ikke et kamera se deg, så vet mobiltelefonoperatøren din hvor 

du er likevel 

Fremover forventes denne listen å bli betydelig utvidet: 

 Sensorutstyr og implantater som kontinuerlig registrerer helsetilstand, aktivitetsnivå, 
m.fl. 

 Smarte klær forteller om din hygiene, livsstil, mv 
 GPS-liknende posisjoneringsutstyr i biler, telefoner, klær, mv. 
 Ulike husholdningsartikler har god oversikt over dine bevegelser, næringsinntak, etc. 
 Helsefrembringende enheter som vektsensorer, toaletter med analyseutstyr, medisins-

ke sensorer i undertøy, etc, kommuniserer med hverandre og utveksler informasjon 
om helsebringende tiltak 

 Husets datautstyr har ved hjelp av RFID merking komplett oversikt over alle gjenstan-
der/eiendeler samt hvor de til enhver tid befinner seg 

                                                 
145 Kilde: www.extra.research.philips.com/natlab/download/pictures/hlliving2.jpg 
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Det aktuelle spørsmålet er om denne overvåkningen kan forsvares? NELFO m.fl. argumenter 
med at der hvor kvaliteten på omsorgsfunksjonen kan forbedres ved hjelp av teknologi er det 
et etisk spørsmål uansett om teknologien benyttes eller ikke. Mao – det er ikke etisk nøytralt å 
unnlate å benytte teknologien der hvor dette kan gi økt trivsel, trygghet, selvkontroll og sik-
kerhet.  

Når det gjelder telebasert tilsyn så må all informasjon om dette være tilgjengelig for beboer 
og helsepersonell. Omfanget må være tilstrekkelig for de konkrete oppgavene, men ikke mer. 
I enkelte sammenhenger er tilstedeværelse av helsepersonell alternativet til å benytte teknisk 
utstyr.  

Alle tiltak som kan assosieres med overvåkning bør kun iverksettes etter ”informert samtyk-
ke”. Tiltak som beboeren oppfatter som krenkende for privatsfæren skal ikke gjennomføres. I 
stedet må alternative løsninger søkes realisert. Vi vil måtte velge mellom graden av tilsyn og 
graden av trygghet. Målet med tilsynet må være å øke tryggheten for beboeren. Det må pri-
mært være beboeren som avgjør balansen mellom telebasert tilsyn og trygghet. Alle avgjørel-
ser må foretas på individnivå og baseres på den enkeltes tilstand.  

Behovet må tilpasses den enkelte (Ställdal m.fl., 2002, s. 15): 

På ålderdomshemmet Lötsjögården har tekniska hjälpmedel som sänglarm, smarta lås och datorstöd 
gjort tillvaron både säkrare och tryggare för de äldre. – Men det är viktigt att tekniken anpassas till 
den enskilda individen. Färdiga lösningar för alla fungerar inte inom vården, betonade enhetschefen 
Anna Johannessen. 

7.2.1 Livskvalitet 
For den enkelte kan spørsmålet om bruk av teknologi være et spørsmål om livskvalitet. 
Livskvalitet er en subjektiv opplevelse av å ha det bra. Graden av livskvalitet avhenger av 

 Aktivitet: engasjement, innsats, selvrealisering, frihet 
 Sosiale relasjoner: vennskap, nære forhold 
 Selvbilde: selvsikkerhet, selvrespekt, uavhengighet, selvstendighet 
 Grunnstemning: opplevelse, trygghet, glede 

Noen vil også trenge teknologien. Vi ser alt for ofte at trygghetsalarmer blir liggende i skuf-
fen. Man føler seg jo så bra. Når det så skjer en markant endring i almenntilstanden, så er 
alarmen utenfor rekkevidde. 

Et tragisk eksempel på dette var en kvinne på 86 år. Hun bodde alene. Naboene oppdaget at 
avisen ble ikke tatt inn og varslet politiet. Kvinnen lå på gulvet sterkt nedkjølt. Romtempera-
tur 14 grader. Trygghetsalarmen hadde hun ikke med seg. Hun døde etter tre uker på sykehus. 
Denne kvinnen burde hatt fallsensorer med automatisk varsling. 

Johanne Wilhelmsen ble like før påske funnet av politiet – sterkt forkommen, medtatt og ned-
kjølt på sitt eget stuegulv på Langnes i Tromsø (Figur 117). Dagen etter døde hun på Univer-
sitetssykehuset Nord-Norge. Her kunne fallsensorer har registrert fallet, samt skrudd opp 
temperaturen i rommet. Trygghetsalarmen ville så varslet pleiepersonell/pårørende.  
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Figur 117  Forsiden til avisen Tromsø onsdag 23. april 2003. Hovedoppslaget beskrev foranledningen til 

den tragiske bortgangen til Johanne Wilhelmsen 

7.2.2 Fengsel 
Neil Postman argumenterer i “Informing Ourselves to Death” for at: 

”I believe I know something about what technologies do to a culture, and I know even more what 
technologies undo in a culture. In fact, I might say, at the start, that what a technology undoes is a 
subject that computer experts apparently know very little about. I have heard many experts in com-
puter technology speak about the advantages that computers will bring. With one exception—
namely, Joseph Weizenbaum—I have never heard anyone speak seriously and comprehensively 
about the disadvantages of computer technology, which strikes me as odd, and makes me wonder if 
the profession is hiding something important. That is to day, what seems to be lacking among com-
puter experts is a sense of technology modesty.”     

Huset til Bill Gates (presentert tidligere) er også omtalt som et moderne fengsel. Den som 
kommer innom huset hans er under (hans) kontroll. Det er ikke mulig å stikke seg bort, for 
eksempel med en god bok. Den elektroniske identitetsbrikken fungerer som en elektronisk 
fotlenke. Hver enkelt er innstengt i sin personlige celle – musikken, bildene, telefonen, osv. 
følger deg over alt. Det er lite trolig at de eldre vil føle dette noe annerledes. Men må her vur-
dere dette opp mot alternativet som sannsynligvis vil være å flytte til en institusjon med men-
neskelig tilsyn døgnet rundt og hvor beboerne blir fullstendig umyndiggjort. 

7.3 Isolasjonisme 
Den teknologien som er presentert i denne rapporten, hvor utgangspunktet er at smart-
hus/intelligente boliger skal muliggjøre at eldre blir boende lengre hjemme, medfører isola-
sjonisme. Et av de forsøk som har studert denne påstanden ble gjort for noen år siden i Kø-
benhavn. 

Erfaringene fra Louis-Bird-eksperimentet i København i 1982 indikerer at teknologien kan 
føre til isolasjonisme. Hensikten med forsøket var å vise at IKT ville gjøre det mulig for en 
hel familie å oppholde seg hjemme hele døgnet. Utstyret omfattet video- og kabel-tv-utstyr, 
PCer, telefax, videokonferanseutstyr, personsøkeranlegg, teledata og tekst-tv-mottakere, 
skjermterminaler til datamaskinkonferanser og til informasjonssøk i databaser etc. Kemp 
(1991) skriver om forsøket: 
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”Likevel ble direktøren langt fra overbevist om han ville kunne arbeide hjemme permanent, det vil si 
uten å møte opp på bedriften sin. Særlig savnet han den sosiale fysiske kontakten og de daglige sam-
talene som kunne hindre at små problemer ble til store, og at viktige opplysninger gikk tapt fordi for 
eksempel sekretæren hans på kontoret ikke hadde oppfattet dem som viktige. Dessuten var systemet 
med daglige konferanser via datamaskinene vanskelig å benytte, fordi alt på denne måten kom til å 
fortone seg som like vesentlig.    ”Det kunne heller ikke fungere som en fortrolig kontaktform med en 
medarbeider, når man kunne risikere at andre stod og så på skjermen over skulderen til vedkom-
mende. Videokonferansesystemet viste seg heller ikke særlig anvendelig, utenom i situasjoner hvor 
forløpet var sterkt strukturert på forhånd og under fast styring av en ”dirigent”. Forøvrig burde del-
tagerne da helst kjenne hverandre på forhånd.        

Fruen i familien arbeidet som arkitekt ved et statlig byggforskningsinstitutt. Som sin mann klaget hun 
over at hun ved å jobbe hjemmefra gikk glipp av en mengde uformell kommunikasjon og – ikke minst 
– det direkte samværet. De tilfeldige sammentreffene med de andre medarbeiderne, som ellers hadde 
gjort det mulig for henne å inngå avtaler om møter eller lignende, måtte hun unnvære. Nå brukte hun 
telefonen, men ofte føltes det for påtrengende å bruke den bare til småting. Hun savnet også medar-
beidernes uformelle reaksjoner når de skulle arbeide sammen om tekster.    

De tre barna i familien opplevde også forsøket som den totale isolasjon. Den yngste, som var fem år, 
lot seg ikke holde hjemme fra barnehaven lenger enn den første uken. (...) De to pikene, på hhv 11 og 
13 år, klarte å holde seg borte fra skolen i de to ukene eksperimentet varte. Men så snart de var sikre 
på at skolekameratene deres var kommet hjem fra skolen, styrtet de ut for å være sammen med dem. 
Forøvrig savnet de motivasjon for skolearbeidet og særlig det direkte samværet med lærerne på sko-
len. Dessuten mistet 11-åringen midlertidig sin evne til å fortelle fantastiske historier, og hun klarte 
heller ikke å føre dagboken sin på datamaskin.     

Bare på ett punkt lært familien noe positivt av eksperimentet: Ideen med å sette fjernsynsapparatet 
på kjøkkenet ble en stor suksess! Skjermen virket ikke så bindende som inne i stuen: Man kunne nøye 
seg med å kaste et blikk på den når noe virket interessant, for ellers hadde man annet å ta seg til. 
Personsøkerne virket derimot malplassert på barna. (...) Overvåkningsutstyret i stuen vakte ubehag, 
og var heller ikke til noe nytte. Det var for eksempel ingen som hadde lyst til å se en krangel om 
igjen, for å finne ut ”hvem som var den som begynte”. Når man var blitt gode venner igjen, var det 
jo ingen grunn til å rippe opp i saken.           

Men hvis familien spurte gjester som kom innom på kvelden, om man bare kunne la systemet stå på, 
ble de skrekkslagne og ba om at det måtte slås av snarest. Forresten var familien sjelden samlet i 
stuen. Overfloden av underholdningstilbud for hver enkelt og særlig problemene med å rekke de sed-
vanlige arbeidsoppgavene under de nye vilkårene, gjorde at de spredte seg rundt i huset.” 

Kemp (1991, s. 247-248) forteller at eksperimentets illustrasjon av kommunikasjons-
systemenes paradoksale isolasjon viser at hvis det skal være sosial kontakt mellom men-
nesker, er det uformelle samværet uunnværlig:  

”Man kommer ikke nærmere hverandre, og man mister evnen til å forstå hverandre når man ser – 
hvis man da overhodet virkelig ser noen – for det meste ryggen til andre, og når man forøvrig ikke 
snakker særlig sammen direkte, fordi enhver må følge sitt program og meddele seg foran skjermen.  
Dette gjør at den enkelte blir lukket inn i sin egen verden, noe som lett medfører at man også mister 
fornemmelsen av at den andre er en person man skal ta vare på. Selve begrepet ansvar for den and-
re, går tapt. Han eller hun som man ser, er jo bare en figur på en skjerm.” 

”Etikk dreier seg om det gode liv, om hva som er en god eller dårlig handling, og denne orien-
teringen er en appell om respekt for det gode liv i samvær med andre, også når det gjelder sty-
ringen av de tekniske funksjonene som kommer til å prege samværet,” sier Kemp (s. 49). 
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Som presentert i kapittel 4 så er en av spådommene i British Telecom’s ”Technology time-
lines” at ”Loneliness in aged population greatly reduced by network communities” rundt 
2010.146 Her ser man altså for seg kommunikasjonsteknologi brukt som et middel mot isola-
sjonisme. 

7.4 Orwell-Huxley loven 
To av mer interessante bøkene som utkom i det forrige århundre omhandlet teknologiover-
våkning og menneskets forherligelse av teknologien. I 1931 utgav Aldous Huxley boken 
”Vidunderlige nye verden” (”Brave New World”) hvori menneskets fremstår som en teknolo-
gitilbeder som forherliger teknologien og tar ny teknologi i bruk uten å stille spørsmål ved 
den. I 1949 utgav Georg Orwell boken ”1984” som beskriver fremtidssamfunnet hvor vi 
overvåkes, registreres og manipuleres. 

Begge forfatterne var langt forut for sin tid, og begge fikk rett: 

 Orwell: vi er utsatt for en massiv overvåkning 
 Huxley: vi forherliger overvåkningen (teknologien) 

Dette gir oss det vi kan kalle for Orwell-Huxley loven:  

”Vi utsettes for massiv overvåkning, og vi elsker det!” 

Tar man den fulle konsekvensen av denne observasjonen så vil ikke innføring av ny teknologi 
møte sterk motstand. 

7.5 Har vi alternative veivalg? 
Alternativet til teknologi er selvsagt å benytte menneskelige ressurser i form av pleieperso-
nell, familie og venner og andre frivillige. I tillegg kan det være oppgaver som man med egnet 
støtte og opplæring kan utføre selv (egenhjelp). 

More than 34 million people in the United States are 65 or older, and technology is already being 
used to keep some of them safer. Some people wear emergency alarms on pendants, and some re-
tirement homes use door sensors that issue a warning if a resident has not left an apartment for 
meals. And on the horizon is the baby boomer generation: 76 million people born between 1946 and 
1964, the largest group ever in the United States to head toward retirement. 

Taking care of aging baby boomers will be a strain on younger members of society, said Dr. Alex 
Pentland, a baby boomer himself and the academic head of M.I.T.'s Media Laboratory. "Folks like 
me will be old and nobody will take care of us," he said. "We're up against a demographic — we 
have to invent our way out of it."147 

Selv om situasjonen i Sverige (jfr. Kap. 1) er hakket verre enn i Norge så er situasjonen like-
vel sammenlignbar. I henhold til Mats Thorslund ved Stockholms Universitet så er det i dag 
4.000 studieplasser i Sveriges pleieutdanning (”vårdgymnasier”). I tillegg er det kun en fjer-
dedel av de 4.000 som hvert år går ut som forblir i omsorgssektoren etter noen år. Når så be-
hovet i Sverige de neste ti årene er 240.000 nye omsorgsarbeidere, inkludert deltidsstillinger, 
så sier det seg selv at situasjonen er dramatisk. 

                                                 
146 www.bt.com/innovation/report/ 
147 Anne Eisenberg, A ‘Smart’ Home, to Avoid the Nursing Home,  The New York Times, April 5, 2001. 
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Gruppen med frivillige utfører i henhold til Mats Thorslund tre ganger mer omsorgsarbeid en 
de samlede ressurser som samfunnet bidrar med (Ställdal m.fl., 2002, s. 4):   

”Nyckeln är altså att få fart på de anhöriga. Det blir katastrof om de packar ihop och inte vill ställa 
upp längre. Hur det blir i framtiden är svårt att sia om, med tanke på dagens plastfamiljer, skilsmäs-
sor och så vidare.” 

Den totale frivillige innsatsen i eldreomsorgen i Sverige utgjør i dag ca 300.000 årsverk. 

Det sier seg selv at det ikke er mulig å tilby alle plasser i offentlige institusjoner eller bofel-
lesskap. Vi vil i fremtiden oppleve at flere eldre må bo hjemme og tas hånd om av familien. 
Familien vil i henhold til Mats Thorslund enten selv måtte trå til eller de kan bla opp sjekk-
heftet og betale seg ut av problemene. Erfaringer fra bl.a. Tromsø kommune tilsier at man ut 
fra den forventede tilgangen på pleiepersonell bør være ekstra forsiktig med å flytte pasienten 
til kommunale omsorgsboliger. Dette fordi den frivillige innsatsen rundt en beboer forsvinner 
i det øyeblikket kommunen kommer inn på pleiesiden. Personellmangelen vil også tvinge fra 
mer utstrakt bruk av tekniske løsninger. 
 
Anna Johannessen, Lötsjögården, sier at (Ställdal m.fl., 2002, s. 15):  
  

Enligt min mening kan tekniken hjälpa till att förbättra vården för de boende och de anhöriga, men 
den kan aldrig ersätta vårdpersonalen. Och tekniken måste förstås av både de boende och persona-
len. Annars kan det leda till osäkerhet i stället för trygghet. 

Avslutningsvis kan det passe og slutte med et sitat fra Statsråd Ingjerd Schou:148 

I dag bruker vi begrepet kvalitet om de mål vi setter oss for tjenestetilbudet i helse- og sosialtjenes-
ten. Kanskje er dette begrepet forslitt, kanskje er det for sterkt knyttet til forbrukersamfunnet og pro-
duksjonslivet. Kanskje handler det om noe mer enn kvalitet. Begreper som verdighet, respekt for liv, 
aktiv livshjelp gir uttrykk for dette ”noe mer” - og gir mer mening til det vi steller med i helse- og so-
sialtjenesten. 

                                                 
148 Sitatet er hentet fra åpningsinnlegg ved Statsråd Ingjerd Schou på en nasjonal tverrfaglig konferanse om aktiv livshjelp for 
alvorlig syke og gamle. Bergen Kongress Senter 28.-29.april 2003. 
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8 Avslutning  
Med en formidabel vekst av pleie og omsorgstrengende ser vi for oss en rekke utfordringer 
både for myndigheter, lokal administrasjon og ledelse, personell, klienter, pårørende. 

Myndigheter: 

 Tilby basis infrastruktur for pleie og omsorg til 
o Klienter 
o Pårørende 

 Definisjon av standarder, kvalitetssikring  

Administrasjon og ledelse: 

 Oversikt over muligheter og begrensninger 
o Teknologisk 
o Økonomisk 
o Ressursmessig  

 Prioritering i en situasjon med økende gap mellom tilbud og etterspørsel 
 Hvordan trekke veksler på støtteapparatet (familie, venner, ”medborgere”)? 
 Pasientinformasjon tilgjengelig over alt: Pasientjournalløsninger, medikamentlister 

Personell: 

 Kontinuerlig opplæring 
 Tid til pleie og omsorg (P&O) – P&O eksplosjon 
 Ressursdisponering 
 Ambulering versus stasjonering 

Klient: 

 Forstå hjelpemidlene: opplæring & informasjon 
 ”Hjelp til selvhjelp” (dualisme – mer informasjon om egen helse, samtidig som økt 

kunnskap kan føre til at folk blir mer usikre) 
 Isolasjonisme: Ta i bruk muligheter for sosial kontakt ved hjelp av elektronisk kom-

munikasjon 
 Fokus på å forbli frisk 
 ”Kravstore brukere” 

Pårørende: 

 Kontakt og oppfølging 
 Tilsyn, direkte og telebasert 
 Informasjon 

Teknologi: 

 Ta i bruk nye løsninger 
 Opplæring 
 Økonomi 
 Driftssikkerhet – pålitelighet 
 Sikkerhet og privathet 
 Ansvar for drift og vedlikehold  

Med så mange utfordringer er det opplagt at vi er nødt til å prioritere innsatsen. Som følge av 
forventet mangel på personell innen pleie og omsorg vil vi særlig trekke fram: 

 Utnyttelse av teknologi 
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 Effektiv ressursdisponering og prioritering  
 

One serious problem in the future will be finding younger caregivers as the population ages, adds 
Prof. Fauchet. "We have a severe shortage of nurses already. In the future we will have to rely on 
well-chosen technology to supplement personal care."149 

En rapport fra ”the European Technology Assessment Network (ETAN) expert working 
group” fremhever at antall pensjonister vil øke med 50% fra 1998 til 2025. Dette innebærer en 
betydelig sosioøkonomisk utfordring for å unngå problemer forbundet med “forgubbing” av 
samfunnet. Rapporten foreslår flere områder for videre forskning, inkludert teknologier for 
nye fleksible måter å organisere arbeidet på, aldersnøytrale produkt- og prosessteknologier og 
transport og mobilitetsstruktur.  

Som angitt i begynnelsen av kapittel 7 så vil en overgang fra institusjonsbasert til hjemmeba-
sert pleie og omsorg stiller oss ovenfor en rekke utfordringer, både av medisinsk, teknologisk, 
juridisk, økonomisk, ideologisk og politisk art. Det gjelder her bl.a. å starte med å stille de 
rette spørsmålene.  

Et eksempel på et slikt spørsmål vil være om de 50 milliardene til bygging og rehabilitering 
av de 42.000 omsorgsboliger og sykehjemsplasser som ”Handlingsplan for eldreomsorgen” 
legger opp til er optimalt anvendt? Det har kommet fram at i forhold til størrelsen på gruppen 
eldre over 80 år så har antall tilgjengelige sykehjemsplasser blitt redusert de siste 20 år. Dette 
til tross for bygge- og rehabiliteringsinnsatsen til handlingsplanen. Årsaken er dels satsing på 
enerom og dels som følge av prioritering av omsorgsboliger. Tar man med at behovet for sy-
kehjemsplasser forvents å øke betraktelig i takt med en hurtig økende gruppe eldre over 90 år, 
samt at man ved bruk av telebasert tilsyn og telemedisinske løsninger i private hjem kanskje 
kan redusere behovet for omsorgsboliger, vil det være riktig å stille spørsmål ved om hand-
lingsplanen løser fremtidens behov. Er for eksempel teknologidimensjonen tilstrekkelig vur-
dert? 

Men skal vi satse på telebasert tilsyn og telemedisinske løsninger i private hjem så er det en 
rekke spørsmål som bør avklares: 

 Hvilke krav stilles til utstyr, kommunikasjonsløsninger, sikkerhet og pålitelighet, etc. 
 Hvor går grensen for det offentlige helsevesenets ansvar? 
 Hva bør inngå i tjenestetilbudet? 
 Osv. 

Dette er bare noen av de problemstillinger som bør diskuteres – i alle deler av samfunnet. Or-
det er herved fritt! 

 

 

                                                 
149 Gail El Baroudi, Intel creating smart system to keep old folks at home. Special to The Globe and Mail, Thursday, Janu-
ary 16, 2003 – Print Edition, Page B11. 
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