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Møtested Rica Victoria Hotell 

Møteleder Merete F. Sundgaard 

Gjester  

Tre minutter Einar Moe om distriktskonferansen 

Annet Observatører: Elin Lyftingsmo og Gunnar Roger Sandvik 

Hovedtema Velferdsteknologi – teknologiens rolle i møtet med eldrebølgen 

Foredragsholder Dag Waaler 

Kort om foredraget Velferdsteknologi er ganske omtalt for tiden. Waaler tok 
utgangspunkt i den ”doble utfordringen”. Den går ut på at 
etterspørselen etter velferdsytelser vil øke og sektorens 
tilgjengelige ressurser vil minke per capita.  
Paradokset er at gjennom hele vår moderne historie har vi 
gjort alt vi kan for å leve så lenge som mulig, men vi har 
kanskje glemt å planlegge for hva slags samfunn vi da får. 
Dag Waaler stilte selv spørsmålet om velferdsteknologi er 
løsningen. Det kommer en del rapporter om emnet som 
konkluderer med at teknologi er en del av løsningen.  
Fra bruker perspektiv er man blant annet opptatt av å kunne 
bo hjemme lenger, av økt selvrespekt og verdighet, av økt 
trygghet og sikkerhet, bedre helsekvalitet og styrket sosial 
aktivitet. 
Fra utøver/tjenesteperspektiv er man opptatt av mer effektiv 
bruk av ressursene, styrket og sikret informasjonsflyt og 
rasjonalisering av arbeidsoppgaver og arbeidsflyt. 
Waaler kom også inn på noen av de teknologiske mulighetene 
som det jobbes med, blant annet smarthusteknologi, roboter, 
kommunikasjon, informasjonsutvikling, digitale assistenter, 
posisjonsteknologi, medisinske og helserelaterte sensorer 
mv. 
Bruk av GPS er litt omgitt av litt ”fy-holdning”, men 
undersøkelser viser at pårørende til folk som er utstyrt med 
slik presisjonsteknologi er veldig godt fornøyd. Det er nå 
snakk om at Datatilsynet kan være villig til å lempe på 
reglene for bruk av GPS. Men det er klart at det er en del 
etiske utfordringer knyttet til ny teknologi. 
I Danmark viser en beregning at man kan spare 5000 årsverk i 
offentlig sektor årlig ved bruk av støvsugerroboter. 
I det hele tatt så vil en omlegging til velferdsteknologi 
utfordre vårt normative verdensbilde. I fremtiden vil vi 
trenge både teknologi og omsorgsarbeidere. 
 
Til slutt tas med at alle rotarianere er hjertelig velkommen 
til Distriktskonferansen i Øyer siste helgen i september. 
Påmelding kan skje til Einar Moe. Klubben bidrar med noe 
sponsing av dagpakke på hotellet til de som ikke er 
engasjert til å hjelpe til under konferansen. 

Referent Arnt Sveen 

 


