
Kåre Hagen
Senter for Velferds- og arbeidslivsforskning

Antall eldre over 85 år 
per 100 personer 50-66 år

 Flere eldre eldre vil ha flere helseproblemer samtidig over lengre tid
 Eldrebefolkningen blir mer ressursrik, og også mer mangfoldig
 Eldre ønsker å bo og motta tjenester i eget hjem så lenge som mulig

 De unge eldre må ta mer av økt levetid ut i arbeid
 Demografi + geografi: Familiens omsorgskapasitet vil svekkes
 Nye behov, mer differensiert behovsstruktur, tjenesteinnovasjon

 Hele samfunnet må legges om
 Til en ny fremtid, uten sammenlikning
 Hvordan skal vi gjøre det?
 I hele verden

Velferdssamfunnets bærekraft

Utfordringsbildet



Hvis standardisering er svaret – hva er da spørsmålene?



Hvis standardisering er svaret – hva er da spørsmålene?

Hva betyr ordene vi bruker?
Kvalitet, verdighet, tilstrekkelig, forsvarlig

Hvordan kan vi vite at vi er på rett vei?
Hva er en forbedring, mer aldersvennlig, mer inkluderende

Hvilke mål skal vi strekke oss etter?
Kvalitetsstandarder, godt nok, god omsorg, inkludering

Hvordan skal vi arbeide på god måte?
Brukermedvirkning. Prosessdesign, kvalitetssikring, samproduksjon



Endring – hvilken metode skal vi bruke?

Ryggmargsrefleksen
 Politikerne lager lover
 Fagbyråkratiet lager forskrifter
 Tjenesteyter får pålegg
 Borgere/brukere får rettigheter
 Kontrollinstanser etterser

FORVALTNINGSMODELL
OVENFRA OG NED
POLITIKERE mot FAGFOLK
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Standardisering
 Interessenter kommer sammen
 Strukturert dialog mellom parter
 Standard som skreven enighet 
 Virkning gjennom selvbinding
 Sertifisering/kontraktsinnhold

DISKURSIV MODELL
INNENFRA OG UT
BRUKER OG PRODUSENT



Standardisering er en reguleringsmetode

 Befolkningens aldring gir et utfordringsbilde som 
er for stort til at demokratiet alene kan klare det

 Vi trenger metoder som involverer bredere, basert 
på at alle må bli hørt og hensyntatt 

 Slik at alle kan ta et medansvar for endring

 Basert på mål – standarder - som omgis av 
enighet. 


	Lysbildenummer 1
	Lysbildenummer 2
	Lysbildenummer 3
	Lysbildenummer 4
	Lysbildenummer 5
	Lysbildenummer 6

