Teknologiambassadører
for eldre
for Drammen kommune

Et prosjekt initiert av Pensjonistforbundet.
Bakgrunn i stm 15 (2018-19) – Leve hele livet - m.fl.
En teknologiambassadør gjør sin innsats som frivillig.
Målet er en teknologiambassadør pr. kommune.
I Drammen er vi allerede nå to teknologiambassadører:

• Arne Øvrebø, fysioterapeut med bl.a. bakgrunn fra salg av hjelpemidler til
funksjonshemmede
• Hilde Ballière, sosiolog med yrkesbakgrunn fra videregående opplæring og
internasjonalt samarbeid i Buskerud fylkeskommune

Vår rolle: Informator – pådriver - hjelper

Bindeledd mellom de eldre og de som har ansvar for/tilbyr hjelpemidler for et
meningsfullt, teknisk og sosialt tilrettelagt og ikke minst trygt liv, tilpasset den
enkeltes behov – ut hele livet.

Dette innebærer
• Brukerperspektivet det viktigste - det er den enkelte eldre som kjenner sitt
behov – hans/hennes stemme må høres.
• Samarbeid med de som jobber etter samme mål: kommunen (inkl
utviklingsnettverk), NAV, bedrifter, organisasjoner
Dessuten: mest opptatt av de hjemmeboende eldre.

Overfor de eldre:

Informere – bygge opp kunnskap - bygge holdninger
Avmystifisere begrepet og fenomenet ‘velferdsteknologi’
Pådrive: Inspirere til å starte planleggingen av alderdommen tidlig!
Hjelpe i gang: hvem kan hjelpe med hva? – hvor søkes, hvordan? - knytte
kontakt
Omfatter også kommersielle hjelpemidler og tjenester

Fange opp/avdekke udekkede behov og problemstillinger!

Overfor kommunen
• Være de eldres ‘stemme’ overfor ‘systemet’
• Være pådriver
Sørge for at brukernes behov står i sentrum i bl.a. kommunen
Følge utviklingsprosessen – hjemmeboendes plass: tidlig satsing
• Løfte inn eldres opplevde udekkede behov og ditto problemstillinger

• ‘Hjelpe til’ der kommunen har behov for det – samspille med kommunen

Både politisk og administrativt nivå

Eldrerådet – et politisk forum som har
- rett til å uttale seg om saker som berører de eldre
- anledning til å ta initiativ for å få opp saker av interesse for eldre
til politisk behandling

Derfor er eldrerådet et viktig samarbeidsorgan for oss!
Vi håper å bli like viktige samarbeidspartnere for dere
….. på vegne av de eldre i Drammen kommune!

Takk for at vi fikk presentere oss og vår ‘jobb’

