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forskning

arbeidet med doktorgraden. 

Skaper trygghet. Teknologi kan 
gi eldre trygghet samtidig som 
ansatte sparer tid. Dette fant 
Cecilie Karlsen ut gjennom in-
tervjuene, som da hun snakket 
med Eva på 87 år og familien 
hennes:

– Eva hadde begynnende 
demens og trengte tilsyn. Da en 
fremmed person fra hjemmesy-

Det ville ha vært bedre 
om jeg var død. Trod-
de jeg skulle komme 
på et hjem, få et rom 

der,» sa Nora på 93 år og skjøv 
vekk en tallerken med smør-
brød: «Jeg har ikke matlyst.»  

– Det intervjuet berørte meg 
sterkt følelsesmessig, forteller 
Cecilie Karlsen (35), som har 
skrevet doktorgrad om hvordan 
teknologiske hjelpemidler kan 
gjøre det mulig å bli gammel  
i eget hjem. 

Kommunens hjemmetjeneste 
hadde kartlagt Noras behov og 
hun var mottaker av flere tjenes-
ter som fungerte fint. Men den 
gamle kvinnen følte seg ensom.

– Vi må være nok sammen 
med den enkelte til å få svar på 
spørsmålet: «Hva er virkelig vik-
tig for deg?» For å kunne tilpas-
se tjenestene, må vi litt under 
huden på de eldre, og vi trenger 
å snakke med pårørende, sier 
Cecilie Karlsen. 

Manglet forskning. Cecilie 
Karlsens engasjement for eldre 
mennesker oppsto da hun som 
nyutdannet sykepleier jobbet i 
hjemmesykepleien og på syke-
hjem. Hun opplevde jobben som 
meningsfull, men var sulten på 

mer kunnskap og begynte
å studere helse- og sosialinfor-
matikk. Da ble hun fascinert 
av mulighetene til å benytte 
velferdsteknologi hjemme hos 
eldre som allerede mottar hjelp 
fra hjemmetjenesten. 

Men hvordan opplever mot-
takerne å få hjelp på den måten? 
Dette fant hun lite forskning 
på, så de siste fire årene har hun 
gjort den jobben selv - gjennom 

VELFERDSTEKNOLOGI

MENNESKET MÅ KOMME FØRST
Cecilie Karlsen har forsket på bruken av velferdsteknologi. Hun 
har funnet at tekniske hjelpemidler øker trygghet, sikkerhet og 
selvstendighet og gjør at flere kan bo hjemme lenger. 
Tekst og foto: EVA KYLLAND

TOK DOKTORGRAD: 
Cecilie Karlsen er 
førsteamanuensis
ved Institutt for 
helse- og sykeplei-
evitenskap i Agder. 
Hun er opptatt av 
at velferdstekno-
logi tilpasses den 
enkelte bruker.
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Norge slapp ut nær 51 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2019, en 
nedgang på vel tre prosent fra 2018, og laveste nivå siden 1993. 
Tendensen har vært fallende siden toppåret 2007.

PS!

Ny fordel  
for medlemmer
Den innovative bedriften Hjelpemid-
delpartner AS på Sandane i Nord-
fjord bidrar til at flere kan leve aktive, 
selvstendige liv med verdighet. Nå 
har bedriften og Pensjonistforbundet
inngått en to-årig samarbeidsavtale.
Det innebærer at medlemmer av 
Pensjonistforbundet og de tilsluttede 
kollektive organisasjonene oppnår  
15 prosent rabatt ved å handle hjelpe-
midler i velferdsbutikken.no. Betin-
gelsene for å oppnå medlemsrabatten 
er at du oppgir medlemsnummeret ditt 
i Pensjonistforbundet eller i den kol-
lektive organisasjonen som omfattes av 
avtalen. I tillegg må du benytte rabatt-
koden pf2020.

Hurra for  
bygde-Norge
Fraflytting. Forgubbing. Mangel  
på servicetilbud. Når distriktskommu-
nene omtales i media, er tonen ofte 
trist. – Bildet som tegnes er for enkelt, 
for negativt og for ensidig, sier forsker 
Trond Bliksvær ved Nordlandsfors-
kning. Han er en av forfatterne av rap-
porten «Et godt sted å bli gammel» -
En studie av aldring i rurale kommuner.

kepleien låste seg inn om natten, 
våknet Eva og ble forvirret. Der-
for satte de opp et videokamera 
på soverommet. Ved hjelp av det 
kunne nattevaktene se om Eva 
hadde det bra, forteller Cecilie. 

– Teknologien førte til økt 
trygghet, bedre sikkerhet og 
større mulighet til å være selv-
stendig. I kombinasjon med 
menneskelig kontakt, kan dette 
gjøre tjenestetilbudet bedre, 
forklarer hun.

Mindre skeptiske. Forskeren 
mener at vi for lett antar at eldre 
er skeptiske til teknologi. Det 
stemmer ikke med hennes funn.

– Men mange av dem jeg snak-
ket med, var mer usikre på om de 
kunne få det bra på et sykehjem. 

Forskeren spurte også om de 
eldre følte at tekniske hjelpe-
midler overvåket dem og grep 
inn i privatlivet. Da svarte noen 
at tanken på sykehjem føltes 
mer inngripende. Ifølge forsker-
en virket det som den  største 
motivasjonen for å ta imot tek-
nologi, lå i muligheten til å fort-
sette å bo hjemme. 

Tilpasset tilbud. Cecilie Karlsen 
dro  tilbake til de eldre bruker-
ne etter et halvt år. Alle brukte 

fortsatt de tekniske hjelpemid-
lene. Noen hadde fått behov for 
mer teknologi, som ansatte i 
kommunen og pårørende hadde 
hjulpet til med å få på plass.

– Teknologien må tilpasses 
den enkelte bruker, og det er 
viktig å spille på lag med de på-
rørende som kjenner mennesk-
et bak en diagnose, understrek-
er Cecilie Karlsen.

I arbeidet med doktorgraden 
fant Cecilie Karlsen ut at slekt-
ninger med teknologisk kompe-
tanse er en viktig pådriver. De 
uttrykte behov overfor hjemme-
tjenesten, ga dem tilbakemel-
dinger, sjekket batterier, kon-
trollerte at teknologien faktisk 
fungerte og minnet de gamle på 
å bruke hjelpemidlene. Mange 
eldre har ikke pårørende. Da må 
det offentlige følge godt opp. 

Krever samarbeid. Tverrfag-
lig samarbeid er nødvendig. Det 
krever kompetanseheving i de 
ulike faggruppene, mener for-
skeren. 

– Jeg tror den største utfor-
dringen ligger i rutiner og syste-
mer i kommunene. Og kom-
munene må samarbeide seg 
imellom, for å få til endring, sier 
Karlsen. 

Det er viktig å spille på lag  
med de pårørende som kjenner 

mennesket bak en diagnose
Cecilie Karlsen




