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ROBOTSELEN PARO 
Bruk av robotselen Paro kan virke beroligende og aktiviserende for ulike målgrupper. Den kan 
stimulere til samtale, aktivisere de friske delene i hjernen samt øke livskvalitet. Robotselen 
kan også bidra til at personer kan gi omsorg til noe som ikke krever mye tilbake. Det er derfor 
et lavterskel-hjelpemiddel som ikke krever noe kognitivt. 

 
MÅLGRUPPE: 

• Personer med kognitiv svikt  
• Personer med ulike diagnoser med behov for økt stimulanse 
• Personer med ulike funksjonsnedsettelser som kan ha nytte av hjelpemidlet 

TJENESTEN KAN BIDRA TIL: 

• stimulert språk 
• økt positiv aktivitet 
• økt trygghet  
• dempet uro 
• i noen tilfeller redusert bruk av beroligende midler 

TJENESTEBESKRIVELSE: 

Paro er en høyteknologisk robot med sensorer plassert forskjellige steder på kroppen. Disse 
registrerer berøring, tale, endring i lys og temperatur og Paro responderer på dette med 
bevegelse, lys og åpning/lukking av øyne. Det er en grunnleggende ide at Paro ikke skal 
erstatte omsorg, pleie eller annen menneskelig kontakt. 

Paro er egnet til bruk både en til en, men også i fellesstuer der hvor det egner seg. Det bør 
være helsepersonell tilstede under bruk da det kan føre til blant annet overstimulans eller 
negativ innvirkning på vedkommende.  

I dag er Paro mest utbredt blant personer med kognitiv svikt og som bor på institusjon, men 
kan med fordel også benyttes overfor andre med forskjellige former for hjerneskade samt for 
barn som er langtidsinnlagt på sykehus. 

 (Foto: Picomed) 
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LOVVERK: 

Per i dag benyttes det samtykkeskjema for bruk av Paro, opprettet av RO i samarbeid med 
kommunene. Det er ingen spesifikke lovverk knyttet til bruk som er offentliggjort per i dag. 

 

ANSKAFFELSE: 

Leverandøren Picomed har inngått en gjensidig avtale med RO (Ressurssenter for omstilling i 
kommunene) om salg og sertifiseringskurs av robotselen Paro. Picomed har ansvaret for salg 
og utfører eventuelle reparasjoner og «pelsrens». RO har ansvaret for faglig informasjon om 
bruk av robotselen Paro og det obligatoriske sertifiseringskurset. Dersom det oppdages 
behov for hjelpemiddelet, kontakt avdelingsleder. 

 
 

LEVERANDØR: https://picomed.no/produkt/robotselenparo 
 
VIDEOSNUTT:  Jons selevenn  
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