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ARENA NY OMSORG
MARIA LILLEMOEN
INFORMASJONSRÅDGIVER VED HØGSKOLEN I GJØVIK
Innen år 2050 vil antall personer over 67 år i Norge
være det dobbelte av hva det er i dag, og antall
personer over 80 år vil i 2050 telle over 500 000
personer (SSB). Personer over 80 år er den største
gruppen mottakere av omsorgstjenester. Dette
tilsier at behovet for arbeidskraft i helse- og
omsorgssektoren vil være enormt de kommende
årene.
Vi må derfor utvikle nye løsninger for å møte
fremtidens utfordringer. Høgskolen i Gjøvik jobber
gjennom innovasjonskonseptet Arena Ny Omsorg
for å skape permanente forbedringer som gjør det
godt å bli gammel i Norge ved hjelp av satsing på
ny teknologi og tjenesteinnovasjon.
Arena Ny Omsorg var opprinnelig et konsept i regi
av Abelia, NHOs forening for kunnskapsbedrifter. I
oktober 2011 tok Høgskolen i Gjøvik over Arena Ny
Omsorg for å videreføre plattformen og
innovasjonsmetodikken inn i en
konkretiseringsfase av konseptene som ble
utviklet i august 2011. Det er blitt jobbet med fire
ulike temaer: Universell utforming og
tilrettelegging av boliger som åpner for
omverdenen, tekniske løsninger for informasjon og
kommunikasjon som styrker sosial kontakt og
motvirker isolasjon, tjenesteinnovasjon og et
nasjonalt nettverk for offentlig-privat samarbeid
om innovasjon innen omsorgsfeltet. Eksempler på
løsninger som kan være aktuelle å bruke er
rehabiliteringsroboter, smarthusteknologi og
posisjoneringsteknologi for å nevne noe. For to
dager siden åpnet Norsk forskningslaboratorium
for universell utforming ved Høgskolen i Gjøvik,
forskningslaboratoriet vil få en sentral rolle i å
teste ut fremtidige løsninger før de bygges ut.
Bakgrunnen for Høgskolen i Gjøviks aktive rolle i
dette arbeidet tar utgangspunkt i NOU 2011:11
«Innovasjon i omsorg» utarbeidet av Hagenutvalget, der Høgskolen i Gjøvik er utpekt å være

det beste miljøet i landet for å bygge et nasjonalt
nettverk for innovasjon i omsorg og etablering av
et Nasjonalt sekretariat for innovasjon i omsorg.
Innlandets posisjon for å være noden i et slikt
nettverk tar utgangspunkt i Høgskolen i Gjøviks
Senter for omsorgsforskning, Østlandet og
Høgskolen i Lillehammers Senter for innovasjon i
tjenesteyting. Hagen-utvalget beskriver at Norge
trenger en nasjonal instans som kan ivareta
samarbeid og erfaringsdeling blant en lang rekke
initiativ av helseinnovasjonsklynger og
enkeltprosjekter.
Vi er beredt på å bidra. Tidligere denne uken ble
det i regi av Arena Ny Omsorg og Høgskolen i Gjøvik
arrangert en nasjonal workshop på Gjøvik som
samlet 60 eksperter fra kommuner, frivillig sektor,
brukere, forskningsmiljøer, privat
leverandørindustri, Innovasjon Norge og Norges
forskningsråd. De har i to dager jobbet med å
videreutvikle, forankre og avklare innovasjonsløp
for helt nye måter å møte fremtidens
omsorgsutfordringer.
Høgskolen i Gjøvik har engasjert det danske
innovasjons- og prosesslederbyrået Bindslev AS til
å bistå i arbeidet med Arena Ny Omsorg. Bindslev
deltok i utformingen av Fredericia-modellen i
Danmark som har fått mye oppmerksomhet.
Modellen hjelper eldre borgere til bedre å kunne
klare seg selv og håndtere hverdagen med mindre
eller ingen hjemmehjelp.
Den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å
innføre nye løsninger i pleie- og omsorgssektoren
er stor. Ifølge en analyse av Norut på oppdrag for
Kommunesektorens interesse- og
arbeidsgiverorganisasjon anslås de
samfunnsøkonomiske gevinstene ved innføring av
smarthusteknologi hos hjemmeboende eldre
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brukere av hjemmetjenesten til å være på 6,2
milliarder kroner per år.
Høgskolen i Gjøvik ønsker å finne de beste
løsningene for fremtidens utfordringer innen
helse- og omsorgssektoren. Med bakgrunn i
Høgskolen i Gjøviks tverrfaglige miljø innen
teknologi og helse mener vi at vi har evner og gode
muligheter for å lykkes i å ivareta denne rollen.
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