
Smarte Hus er svaret  
- men hva var spørsmålet? 

 

Smarte Hus er hus med tekniske løsninger som understøtter/forenkler 
hverdagen og gjør det lettere å bo der. Disse tekniske løsninger dekker 
tre hovedområder og på følgende måte: 
A: Kontrollere: Er dører åpne/låst, står kaffetrakteren på/av, er vinduet 
lukket, er vannet stoppet til badekaret osv. osv. 
B: Slå på/slå av: Lys, radio/TV, kaffemaskinen, støvsuger, etc. etc. etc. 
C: Helse/Pleie og omsorg: Adekvat reaksjon basert på målinger av temp, 
blodtrykk, etc. - tilkoplet alarm- og helsevurderingssentral samt å 
kontrollere medisinbruk, humør og velværegrad ved spørsmål & svar. 

 

Legg merke til at alt dette har forgått og er gjennomført 
uten en eneste App! Kun med talestyring og på forhånds-
programmerte verdier, kan alle ovenstående og flere til 
gjøres ved en Stemme Assistent (se bildet til venstre). 
Men: Nå tror noe at vi får en kaldere eldreomsorg fordi 
maskiner og talebokser tar over. Det er faktisk den myten 

jeg er gladest for å få og hvor Smarte Hus har det beste svaret: 
Nei – det blir varmere! Og alle skjønner vel hvorfor: De tekniske, 
repeterbare oppgaver gjøres med automatikk (som er mye sikrere enn 
når det gjøres manuelt), mens det som gjenstår er det menneskelige:  
Å fine ut hvordan pasienten egentlig har det, hvordan man ser på 
fremtiden og hva man ser frem til under julefeiringen i år – som 
pasienten for første gang sal være hos svigerdattera. 
 

I tillegg ligger det store rasjonaliseringsgevinster samtidig som det er 
millioner å spare ved at pasienten er hjemme så lenge som mulig. Om 
du gjennomførte en undersøkelse blant pasienter som blir verre og verre: 
så vil de aller fleste ønske å være hjemme lengst mulig. Det er vanskelig 
å finne samfunnsprosjekter som gir så mye gevinster og vinn-vinn-
situasjoner som Smarte Hus – spør du meg! 
 

De fleste kjenner kanskje til og har sett 
reklamefilmen som viser et Smart Hus? Det er 
Telenor som fisker i rørt vann: De sender ikke 
ut et så dyrt reklame-stunt for å underholde 
det norske folk – nei det er fordi at det i dette 
markedet ligger mye penger også for Telenor - 

og at dette kommer nå! Dessuten, jeg har selv prøvd ut i et halvt år nå – 
stikk gjerne innom for en demonstrasjon J 
 
 

- Renny Bakke Amundsen, Leder i Oslo Syd Parkinsonforening 


