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Slik kan eldre og demente synge karaoke og sykle gjennom alle verdens byer

Ny teknologi vil gjøre hverdagen enklere for eldre

rOck 'n' rOll: Det ble stemning da karakoen ble satt i gang på 
den store skjermen. 

gOd InVesTerIng: Fylkesmann Per Arne Olsen ble imponert 
over dagens opplæringsmøte. 

Vekker MInner: Leder for innovatoriet Torill Lønningsdal 
demonstrer hvordan systemet til 3D-skjermen fungerer, det har sin 
hensikt i å få demente til å se byen de har vokst opp i. 

roboter med forskjellig funk-
sjoner.

Fornøyde politikere
Fylkesmannen i Vestfold har 
støttet dette prosjektet med 
penger og fylkesmann Per Arne 
Olsen er veldig fornøyd. Han 
fikk også prøvd seg på noen av 

hjelpemidlene.
– Vi har investert i prosjektet 

med tilskuddsmidler som går 
på kompetanseløft. Vi synes 
det er spennende med velferds-
teknologi. Det er viktig med det 
fokuset man har hvor det hand-
ler om å ta ting i bruk for nød-
vendighetens sin skyld, og ikke 

bare ha det for moro skyld; 
«nice to have or need to have», 
sier Olsen.

Leder av utvalg for helse og 
omsorg Henning Wold (H) for-
teller at dette er fremtiden og at 
både kommunen og pasientene 
vil få nytte av dette.

– Vi har vært pådrivere i man-

ge år og har kanskje ønsket det 
enda tidligere. Vi er veldig gla-
de for at vi har kommet i gang 
med dette prosjektet. Vi ser lyst 
på fremtiden når det gjelder å 
utvikle velferdsteknologien 
enda mer.

– Vi satser på velferdstekno-
logi. I dag er sykehjemsplass 

veldig dyrt. De fleste eldre vil 
helst bo hjemme så lenge de 
kan. Denne teknologien kan 
hjelpe dem med å utføre daglig-
dagse oppgaver og gjøre hver-
dagen enklere slik at flere kan 
bli boende hjemme. Dette er 
bra for alle parter, forteller 
Wold.

Klimaendringene gir oss mer og sterkere vind, viser en 
fersk forskningsrapport. Hittil har forskere ikke kunnet 
påvise at mer og sterkere vind også er en konsekvens av 
varmere klima, man har bare sett en klar kobling til mer 
nedbør. En ny studie utført ved Bjerknessenteret er blant 
de første studiene som klart indikerer en klar sammenheng 
også til økt vind. – Den nye studien viser en klar indikasjon 
på at de globale klimaendringene også fører til sterkere 
vind knyttet til de aller sterkeste frontene, sier Nils Gunnar 
Kvamstø i Geofysikk institutt ved Bjerknessenteret. nTb

Vind påvirkes også  
av klimaendringene


