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Endrer arbeidsoppgavene

Digitalteknologien



Genteknologien

Endre hvem vi er



Nanoteknologien

Alt blir smått! 



Robotteknologien

Trenger vi å arbeide?



Alt som kan 

digitaliseres vil 

bli digitalisert



Det samles 

store mengder 

data om oss



Dataanalysen som snudde opp 

ned på verden!



Algoritmer og analyser av 

«big data» avgjøre hvem 

som blir sjekket i tollen

Hva du foretar deg i sosiale medier og på nettfora

Hvilke venner og familiemedlemmer du har



Vi er bare i

begynnelsen

av teknologi-

utviklingen



1900 1950 2000 2050

2010: Muse: 10 12

2000: Insekt:10 8

Framtida blir noe annet!
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Number of years of development

Datakraft!

2060: Alle mennesker: 10 26

2025: Menneske: 10 16



Mobiltelefonen 

vil være 

omtrent like 

smart som deg



Helseteknologi



Stortingsmelding om helseteknologi



eHelse i Norge
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Helseplattformen
En journal som følger deg hele livet



Robotkirurgi



Bilde-

diagno-

stikk 

hos 

primær-

legen



Telemedisin



Behandling heime



Syv av ti 

legebesøk 

kan gjøres 

digitalt



Helseapp

som gir deg 

en 

vurdering i 

løpet av 90 

sekunder



Virtuelt helserom



Mobil røntgen i Namdal



«Sykehus uten vegger»



Erfaringer fra oljeindustrien





Google





Kan 

pasienter 

skrive ut 

sin egen 

medisin?



Big Data



Island: Kari Stefansson og Decode Genetics

Plikt til å informere eller rett til å vite?



Vi får et helsevesen 

som monitorerer og 

analyserer viktige 

helsedata om oss



Velferdsteknologi



Levealderen ?
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Vi som er her har fått 

lagt til over 

2 mnd pr år til vår 

levealder!



600 000   1 200 000



Det 

fødes 

om lag 

60 000 

barn i 

Norge 

hvert år

…og det 

har det 

gjort de 

siste 100 

årene!



*

1960: Nesten 4 yrkesaktive bak hver pensjonist

2040: Under 2 yrkesaktive bak hver pensjonist



2040: 

Andel 

personer 

over 70 år



Vi må tenke nytt!



2. Avstandsoppfølging av kronikere

4. Teknologiske verktøy for sosial kontakt

5. Fritidsaktiviteter for funksjonhemmede

1. Trygghet og mestring i hjemmet

3. Bruk av mobil helse i u-land (WHO)

Det nasjonale 

velferdsteknologiprogrammet



* Bo lengre hjemme



De fleste av oss er 
ikke pleie- eller 
omsorgstrengende

Vi klarer oss stort 
sett sjøl og vil helst 
gjøre det resten av 
livet



Inger Stokkedal, 81 år og trener





Ta i bruk teknologien!



Trygghetsalarm



Digitalt nattilsyn



GPS i beltet gir større frihet!

Henrik Tveit: 



Andre målinger



Responssenter



Norge

Flest gode liv etter 65



Ensomhet

Savn av ønsket 

kontakt med 

andre

Like farlig for helsa som å røyke

64 % større sjanse for å utvikle demens

Ensomhet fører til depresjon

92 % synes det er vanskelig å snakke om

Mange eldre er ensomme

Mange unge er ensomme
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Samkjøring



Takk for meg!
Roald Bergstrøm





Kunnskapsdeling



Industri 4.0
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