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Sammendrag 
Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet har i Nasjonalt velferdsteknologiprogram sat i gang pro-
sjektet «Sosial, digital kontakt for å mobilisere mot ensomhet blant eldre.» Kortrapporten oppsum-
merer undersøkelsens tredje prosjektår; Lang�dseffekten et år eter kurs i bruk av teknologi, og nyt-
ten av opplærings�ltak. Å studere lang�dseffekten av IKT-opplæring har vært mulig fordi samtlige stu-
diedeltakere som ble intervjuet i 2017 samtykket �l nyt intervju i 2018, et år eter kurset.  

Sentrale spørsmål som undersøkelsen søker å besvare er: Har kursdeltakere fortsat å bruke teknolo-
gien de har fåt opplæring i et år eter kurs? Hva skal �l for at eldre skal fortsete å bruke teknologi? 
Har opplæring i bruk av teknologi bidrat �l redusert ensomhet et år eterpå? 

De senere år har Helsedirektoratet i samarbeid med frivillige organisasjoner gjennomført kurs for 
eldre teknologibrukere. Målet har vært å styrke og vedlikeholde eldres sosiale netverk, for å redu-
sere ensomhet. Resultatene fra undersøkelsen «Sosial digital kontakt», i regi av Nasjonalt senter for 
e-helseforskning i 2016 [1, 3], viser at denne felles innsatsen har gjort at flere eldre i Norge kan 
mestre relevante teknologiske verktøy. Mange forteller at de daglig kjenner på mestringsfølelsen av å 
kunne bruke kommunikasjonsverktøy som for eksempel mobiltelefon og lesebret. 

I Sosial digital kontakt 2017 [2] var både kursdeltakere og kursledere særlig opptat av å inkludere 
eldre som ikke har deltat på kurs. En bekymring var det økende gapet mellom eldre som henger med 
i teknologisamfunnet og de som faller utenfor. Det er en fare for at de som ikke lærer å bruke tekno-
logiske verktøy for kommunikasjon blir mer ensomme. Sam�dig ble det poengtert at eldre ikke er en 
homogen gruppe, og at teknologikompetansen er svært variert. 

I 2018-undersøkelsen fant de ut at kursdeltakere ønsker seg repe�sjonskurs eller andre former for 
jevnlig påfyll. Eldre er interessert i teknologi når de har et behov for å bruke det. Behovene kan være 
både prak�ske og sosiale. Trygghet i teknologibruk er vik�g, og henger sammen med muligheter �l 
oppfølging eter kurs. Hindre for å fortsete å bruke teknologi eter kurs er redsel for å gjøre feil, 
manglende �lbud om repe�sjon, følelsen av å være �l bry i �llegg �l økonomiske barrierer. Opplæring 
i bruk av teknologi kan gjøre eldre mer sosiale og mindre ensomme. Forutsetningen er at de kan få 
oppfølging, nødvendig utstyr og �lgang �l ressurspersoner med faglig og pedagogisk kompetanse.    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilisering mot ensomhet blant eldre gjen-
nom kurs i bruk av kommunikasjonsteknologi 

– et år eter 

 

Har kursdeltakere fortsat å bruke teknolo-
gien de har fåt opplæring i et år eter?: 

- I noen grad 

 

Mobilisering mot ensomhet blant eldre gjen-
nom kurs i bruk av kommunikasjonsteknologi  

– et år eter 

Barrierer for å fortsete å bruke teknologi: 

 

- Redsel for å gjøre feil 
- Manglende �lbud om repe�sjons-

kurs eller annen oppfølging 
- Følelsen av å være �l bry 
- Ergonomi (for noen) 
- Ny teknologi koster for mye  

 

Mobilisering mot ensomhet blant eldre gjennom kurs i 
bruk av kommunikasjonsteknologi  

– et år eter 

 

Funn om ensomhet: 

- Opplæring i bruk av teknologi kan ha en posi-
�v sosial effekt for eldre, som i sin tur kan bi-
dra �l mindre ensomhet. 

- Fordrer �lbud om kursing og repe�sjon  (helst 
én-�l-én) 

- Tilgjengelig utstyr 
- Tilgang �l ressurspersoner med faglig og pe-

dagogisk kompetanse 
 



 

 

Innholdsfortegnelse 
Sammendrag ................................................................................................................................ ii 

1.1 Innledning ...............................................................................................................................5 
1.2 Frivillige organisasjoner i 2018-studien ...............................................................................5 

Norges blindeforbund .........................................................................................................5 
Pensjonis�orbundet............................................................................................................5 
Norges Røde Kors ...............................................................................................................5 
Seniorsaken........................................................................................................................5 
Seniorsmart........................................................................................................................5 

1.3 Oppsummering 2016 og 2017-undersøkelsene ...................................................................5 
2016-undersøkelsen ...........................................................................................................5 
2017-undersøkelsen ...........................................................................................................6 

1.4 Kunnskapsmål og forskningsspørsmål .................................................................................6 

2.0 Metode..................................................................................................................................7 
2.1 Informanter i 2018-studien ............................................................................................7 
2.2 Måling av ensomhet i telefonintervju .............................................................................7 
2.3 Analy�sk rammeverk.....................................................................................................8 
2.4 Begrensninger ..............................................................................................................8 

Deltakere ...........................................................................................................................8 
Tidsrammen .......................................................................................................................8 
Telefonintervju ...................................................................................................................8 

3 Resultater ..............................................................................................................................8 
3.1 Teknologibruk et år eter ...............................................................................................9 
3.2 Barrierer som er �l hinder for bruk av teknologi et år eter kurs ..................................... 11 
3.3 Har opplæring i bruk av teknologi ført �l redusert opplevd ensomhet et år eter kurs?.... 12 
3.4 Kunnskapsgrunnlag for videre satsing........................................................................... 14 

4 Oppsummering .................................................................................................................... 14 

5 Literatur ............................................................................................................................. 15 
 

 

 

  



5 

1.1 Innledning  
Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse har i Nasjonalt velferdsteknologiprogram sat i gang pro-
sjektet «Sosial, digital kontakt for å mobilisere mot ensomhet blant eldre». I 2016 og 2017 gjennom-
førte Nasjonalt senter for e-helseforskning to undersøkelser, for å bidra med kunnskap. I denne siste  
2018-undersøkelsen har vi skaffet kunnskap om prak�sk nyte og sosial verdi eldre har et år eter kurs.  

1.2 Frivillige organisasjoner i 2018-studien 
Kunnskapsbasisen for denne rapporten er erfaringer fra kursdeltakere i prosjekter omfatet av �l-
skuddsordningen «utvikling og utprøving av teknologiske verktøy for å mobilisere mot ensomhet blant 
eldre», et år eter kurs hos Blindeforbundet, Pensjonis�orbundet, Røde Kors, Seniorsmart eller Senior-
saken.  

Frivillige organisasjoner i 2018-studien har fåt støte fra Helsedirektoratets �lskuddsordning «utvik-
ling og utprøving av teknologiske verktøy for å mobilisere mot ensomhet blant eldre», �lsvarende 
som 2017-undersøkelsen. En kort oppsummering av kursbeskrivelser: 

Norges blindeforbund 
Norges blindeforbund har git opplæring i bruk av EziSmart-teknologien, for å finne ut om den kan gi 
mer sosial kontakt og deltakelse for synshemmede eldre. EziSmart-teknologien er et mobildeksel i kom-
binasjon med en applikasjon som gjør at blinde og svaksynte kan bruke smartelefoner. Norges blinde-
forbund har kurset seks deltakere og fulgt de opp i to måneder, og har så evaluert nyten av opplæ-
ringen.   

Pensjonis�orbundet 
Pensjonis�orbundet videreførte prosjektet fra 2016 med å jobbe systema�sk og landsdekkende for å 
gi eldre gra�s opplæring i bruk av netbret og smartelefon.  

Norges Røde Kors 
Røde Kors har et digitalt læringssystem som kan gjøre eldre selvstendige og i stand �l å bruke netbret. 
Kursene er inndelt i tema og kjøres to ganger ukentlig i � uker. Røde Kors videreførte satsingen fra 2016 
og inkluderer ni lokalforeninger.  

Seniorsaken 
Seniorsaken videreførte prosjektet fra 2016. De har en modell med lokale trygghetspersoner for mobi-
lisering mot ensomhet. Personene er i brukerens netverk og kan bidra �l mer sosial kontakt. Til dete 
bruker de en digital tjeneste (app) som heter CuraGuard, og samarbeider med Cura Service AS.  

Seniorsmart 
Seniorsmart-prosjektet har en mobilapp som i 2017 ble prøvd ut på brukere. Målet er å motvirke en-
somhet ved hjelp av teknologiske verktøy. NTNU har vært ansvarlig for å utvikle appen. 

Det er betydelig variasjon i opplæringsprosjektene. Felles er at de ønsker å påvirke eldres sosiale adferd 
og bidra �l mindre ensomhet. Resultatene fra 2018-undersøkelsen vil kunne vise nyten av å ha deltat 
på kurs et år eter, men ikke rangere de forskjellige opplæringsformene eter hvor effek�ve de er.  

1.3 Oppsummering 2016 og 2017-undersøkelsene 

2016-undersøkelsen 
Kunnskapen om bruk av digitale verktøy for å motvirke ensomhet blant eldre er sammenfatet i en 
oppsummering, «2016-undersøkelsen», publisert i 2017 [1]. Hovedfunn:   
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• Eldre som får opplæring deltar på kurs eller opplæring øker sin kunnskap om bruk av 
digitale verktøy.  

• Økt kunnskap kan oppnås gjennom ulike typer opplæring. 
• Trening i bruk av teknologi gjør at eldre bruker teknologien o�ere, og øker sine ferdig-

heter ved å oppsøke informasjon på internet.  
• Det er uklart om opplæring hjelper eldre �l å styrke eller oppretholde sine sosiale 

netverk.  
• Det er ikke klart om teknologibruk har effekt på ensomhet blant eldre.  
• Antallet studier er for få, så vi vet ikke om teknologiopplæring for eldre kan gi mer 

samarbeid mellom generasjonene.  

2017-undersøkelsen 
Hovedfunn fra «2017-undersøkelsen», publisert i 2018 [2] er tema�sk presentert som «suksesskrite-
rier», «barrierer» og «ensomhet». Funnene kan oppsummeres slik: 

 

Suksesskriterier for vellykket opplæring: 

- Standardiserte og godt planlagte kurs 
- Én-�l-én-opplæring 
- Pedagogisk kompetanse og tålmodighet hos kursledere og veiledere 
- Mulighet for repe�sjon, oppfølging og brukerstøte, gjerne som drop-in-tjenester  

Barrierer for vellykket opplæring: 

- Redd for å gjøre feil 
- Usikker på egne ferdigheter og om en klarer å lære noe nyt 
- Brukervennlighet  
- Holdning �l sosiale medier 
- Den enkeltes privatøkonomi og veiledning for innkjøp av teknologi 

Ensomhet 

Funnene knytet �l ensomhet er ikke entydige i 2018-publikasjonen. En tendens er at eldre ser på di-
gital sosial kontakt som et supplement �l fysisk sosial kontakt. Videre ser noen eldre verdien av å 
være med i interessegrupper på Facebook. Det er en mulig dreining mot at sosiale medier er i ferd 
med å bli mer akseptert i den eldre delen av befolkningen, og at økt bruk av sosiale media bidrar �l 
mindre ensomhet. Dete forsøkte vi å finne svar på i 2018-undersøkelsen. Funnene presenteres i del 4 
nedenfor: 

1.4 Kunnskapsmål og forskningsspørsmål 
Undersøkelsen har følgende kunnskapsmål: 

• Gi kunnskap om de som har deltat på kurs fortseter å bruke teknologien et år eter.  
• Gi kunnskap om hva som hindrer teknologibruk eter endt kurs.  
• Gi kunnskap om opplæring i bruk av teknologi har ført �l mindre ensomhet, et år eter. 
• Gi et kunnskapsgrunnlag for å vurdere en videre satsning.  
 
Med utgangspunkt i kunnskapsmålene er følgende spørsmål tat med i intervjuguiden: 
 
• Fortseter de som har deltat på kurs å bruke teknologien et år eter?  
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• Hva hindrer målgruppen i å bruke teknologien eter endt kurs? 
• Har opplæring i bruk av teknologi ført �l redusert ensomhet, et år eter kurset? 

2.0 Metode  
Studien er gjennomført som en kvalita�v intervjuundersøkelse. Gjennom telefonintervju med de 
samme kursdeltakere som ble intervjuet i forbindelse med 2017-undersøkelsen, har vi et år eter at 
kursene ble avslutet (i 2018) undersøkt hvordan det har gåt med deltakerne. Dete har gjort det mu-
lig å undersøke lang�dseffekten av å delta på kurs: Fortseter eldre å bruke det de har lært? Fører tek-
nologikunnskap �l endringer i sosial omgang med familie og annet netverk? Undersøkelsen har såle-
des et longitudinelt perspek�v. 

Ved å studere lang�dseffekten kan vi også undersøke etter hvilket mønster kunnskapen fra kurset be-
holdes eller mistes. Vi er interessert i endringer over �d i selvopplevd teknologikompetanse samt so-
siale konsekvenser av å beherske teknologi. En revidert versjon av intervjuguide fra 2017, som er �l-
passet undersøkelse av lang�dseffekter, er benytet. Intervjuene ble gjennomført i oktober-november 
2018 og analysert i januar-februar 2019. Begrunnelsen for å bruke semistrukturert intervju som me-
tode er lik foregående år. En drø�ing av metoden kan leses i 2017-pulikasjonen [2].  

Et vik�g forskningse�sk moment er å gjennomføre intervjuene med varsomhet. Dete fordi tema som 
ensomhet og utenforskap kan være belastende. Det er særlig nødvendig ved telefonintervju, siden 
man da ikke får fulgt opp informantene i eterkant. Dete var også vektlagt i 2017, men kan være 
enda vik�gere i siste runde fordi deltakerne nå befinner seg �dsmessig lenger unna fellesskapet som 
kursdeltakelsen representerte.   

2.1 Informanter i 2018-studien 
For å få �lgang �l kursdeltakeres erfaringer med lang�dseffekter av å få teknologiopplæring, ble de som 
deltok i 2017-undersøkelsen spurt om å delta i oppfølgende intervju tolv �l aten måneder eter kurs. 
De ble opplyst om at formålet ville være å kartlegge lang�dseffekter av å delta på kurs. Samtlige takket 
ja �l å bli oppringt. I 2018-studien deltok alle med unntak av en mann på ny intervjurunde, �lsammen 
fire kvinner og en mann. 

2.2 Måling av ensomhet i telefonintervju 
For å belyse endringer i det potensielt sensi�ve temaet ensomhet i 2018-undersøkelsen benytet vi de 
samme spørsmålene som forrige år - en ikke-validert norsk oversetelse av campaigntoendlone-
liness.org (CTEL) [3]. Denne er vurdert som velegnet og �dseffek�v. Ordlyden i CTEL er posi�v, og vekker 
trolig ikke skam eller ubehag. Våre erfaringer med å benyte denne i 2017 var udelt posi�ve. Ingen 
informanter var nega�ve �l spørsmålene. Tvert imot ønsket flere å supplere sine �lbakemeldinger med 
personlige erfaringer med ensomhet og sosialt netverk. Dete ble særlig tydelig i 2018-undrsøkelsen, 
sannsynligvis fordi de nå var kjent med metodikken. 

De posi�ve erfaringene henger sannsynligvis også sammen med flere intervjutekniske faktorer. For det 
første har spørsmålene en myk innledning som forbereder informantene på temaet. Videre ble spørs-
målene s�lt såpass sent i intervjuet at deltakerne var blit trygge i intervjuse�ngene, sam�dig som at 
de ikke var så slitne at metningspunktet var nådd. Denne metodiske inngangen viser at det er mulig å 
snakke om det sårbare temaet ensomhet git at vinklingen er posi�v og myk, i �llegg �l at den introdu-
seres �l rik�g �dspunkt. 

Påstandene som skulle vurderes var de samme som i 2018:  
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1: Jeg er �lfreds med mine vennskap og relasjoner (svært uenig / uenig / nøytral / enig / svært enig 
/vet ikke) 

2: Jeg har nok folk rundt meg som jeg føler jeg kan be om hjelp når jeg trenger det (svært enig / 
enig / nøytral / uenig / svært uenig / vet ikke) 

3: Mine sosiale relasjoner er av en slik art som jeg ønsker at de skal være (svært uenig / uenig / 
nøytral / enig / svært enig / vet ikke) 

2.3 Analy�sk rammeverk 
Analy�sk rammeverk var framework theory [4], med utgangspunkt i samme kodeverk som ble benytet 
for å kategorisere empirien i 2017.  De transkriberte intervjuene ble kodet og lagt inn i analysematrisen 
fra 2017, og tok utgangspunkt i studiens effektmål. På denne måten ble det mulig å sammenligne funn 
i 2017 og 2018, slik at endringer kunne avdekkes. Data ble fortolket ved å trekke ut tema�kk, deskrip-
�ve utsagn og beskrivelser av sammenhenger.  

2.4 Begrensninger 
Deltakere  
Fra de fem frivillige organisasjonene ble det i 2018-undersøkelsen rekrutert 7 kursdeltakere. En kvinne 
og en mann fra tre organisasjoner, og en kvinne fra en organisasjon. Deltakerne var bosat i by eller 
stor by, og hadde svak/moderat �l meget god kompetanse i bruk av teknologi. En av organisasjonene 
formidlet ikke kursdeltakere �l undersøkelsen. Det kvalita�ve datagrunnlaget er spinkelt. Til tross for 
at det dermed ikke er egnet �l å generalisere, kan vi likevel peke på tendenser som kan brukes i senere 
studier. Det vil for eksempel være ny�g med et bredere empirisk felt for å svare ut CTEL-spørsmålene. 
Oppsummert er begrensningene få deltakere, samt liten demografisk spredning. 

Tidsrammen 
Undersøkelsen er gjennomført i et avgrenset �dsrom. Prosjektsamarbeidsavtale ble signert 15. oktober 
2018. Datainnsamlingen startet i oktober og var ferdig siste dag i november. Intervjuene ble transkri-
bert i desember og januar 2019. Koding, analyse og skrivefase var i januar og februar.  

Telefonintervju 
Telefonintervju har flere begrensninger. For det første er det en risiko knytet �l lydkvalitet. Dete gjel-
der både underveis i intervjuet, men også i transkriberingsfasen. Lydene i disse intervjuene varierte fra 
god �l moderat/dårlig kvalitet. Transkribentene rapporterte om dårlig lydkvalitet i enkelte intervju. 
Dete fikk ikke en nega�v effekt på resultatet fordi man heller forlenget skrivefasen ved å lyte gjennom 
opptakene flere ganger enn å gå videre før ordvekslingen ble forståt. 

En annen begrensning er manglende �lgang �l ansiktsmimikk, kroppsspråk, åndedret og øyekontakt. 
Dete gjelder alle telefonintervju, som o�e oppleves som mer formelle enn intervju der man møtes 
fysisk. Begrensningene blir all�d veid mot fordelene, som sparte �d- og reisekostnader.  

3 Resultater 
Resultatene fra undersøkelsen knytes �l kunnskapsmålene:  

• Gi kunnskap om de som har deltat på kurs fortseter å bruke teknologien omtrent et år eter.  
• Gi kunnskap om hva som hindrer målgruppen i å fortsete å bruke teknologi eter kurs.  
• Gi kunnskap om opplæring i bruk av teknologi har ført �l redusert ensomhet, et år eter.  
• Gi et kunnskapsgrunnlag for beslutning om utvidelse av satsningen.  
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Kulepunkt 4 besvares i konklusjonen i kapitel 4. De øvrige funnene følger her: 

3.1 Teknologibruk et år eter 
Teknologibruk i hverdagen henger sammen med teknologikompetanse og trygghet. Hvorvidt kompe-
tansen man har �legnet seg på kurs er �lstrekkelig �l å ta i bruk teknologi i hverdagen og føle seg 
trygg på det avhenger av faktorene interesse, behov og mulighet for repe�sjon. 

 

Interesse henger sammen med behov 

På spørsmål om teknologiinteresse det siste året svarer informantene jevnt over at interessen for tek-
nologi har økt noe eter kurs, eller at den er på samme nivå som før. Ingen har fåt mindre interesse 
for teknologi. En informant oppsummerer det slik: «Jeg er ikke mer interessert nå. Interessen er der 
fordi jeg må». Årsaker som oppgis �l at informantene føler at de «må» ha en viss teknologiinteresse 
er at de må kunne beherske netbank, lese nyheter og finne informasjon på internet. Noen opplyser 
også at de «må» ha interesse for å lære seg å bruke kommunikasjonsverktøy for å kunne kommuni-
sere med barn og barnebarn. Slik utrykkes dete hos en mann i 70-årene:  

«Du kan få en lit, kan du si, ensommere hverdag hvis man er alene og bare skal forholde seg 
�l TV-en. Det tror jeg nok. Jeg ser jo at jeg siter mye alene her og så går jeg inn på netet og 
så ser jeg lit på Facebook, og kommer med kanskje en kommentar på noe som ligger der». 

Denne mannen er tydelig på at han i utgangspunktet er skep�sk �l sosiale media, men er villig �l å 
benyte Facebook for å kunne kommunisere på yngre familiemedlemmers arena. Selv om han nok 
ideelt set kunne tenkt seg mer kontakt gjennom besøk, har han valgt å �legne seg interesse for tek-
nologi ved å ha en åpen, posi�v og lærevillig �lnærming. Han forteller videre:  

«Barnebarnet har lagt inn Facebook, og det er lit ålreit. Man må jo være begrenset og forsik-
�g med hva man legger ut da… Hvis du legger ut noe som du ikke skulle ha lagt ut så har du 
et problem.  Hvis du skriver noe personlig �l barna, og så trykker du på feil knapp, og så pub-
liser du i stedet. Da kan det komme lit gærent ut». 

Mannen har gjort seg noen erfaringer med å «trykke på feil knapp», og har fåt �lbakemeldinger fra 
familiemedlemmer på det, men fordi det for han har en stor verdi å ha sosial kontakt med barn og 
barnebarn velger han å se på slike feiltrinn som god læring.  

En annen informant har stor interesse for å lære seg skype fordi hun noen ganger ønsker å se sine 
familiemedlemmer når hun kommuniserer med dem. Også denne informanten �lpasser seg yngre fa-
miliemedlemmers kommunikasjonsformer, og behersker både sms og Facebook. Hun er imidler�d ty-
delig på at hun kun leser innlegg på Facebook. I redsel for å gjøre feil verken publiserer hun eller kom-
menterer på andres innlegg. Skype føler hun er en trygg kommunikasjonspla�orm: 
 

«Det er bra med skype for du ser jo hva det dreier seg om og hva som skjer i bakgrunnen og 
sånn, men telefon er fortsat best – i alle fall på dag�d. På kvelden så har barna gjerne lit bedre 
�d, og da er det koselig med skype». 
 

Informanter fra blindeforbundet har eter kurs set behov for å lære å bruke apper som gir �lgang �l 
både aviser, lyd og blindeskri� fra biblioteket. Som svaksynt har �lgang �l lyd stor verdi. Kursdeltakere 
som har lært hvilket potensiale som ligger i teknologiske verktøy, ser ut �l å etablere en naturlig inter-
esse for å lære mer. Dete fordi de har reelle behov i sin hverdag. En forteller: «Jeg har også fåt lagt 
inn nye apper i eter�d med aviser i �llegg �l lyd- og blindeskri�biblioteket. Nå kan du få masse bøker 
der. Det er kjempebra! Jeg bruker det ak�vt». 
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En annen informant som er svaksynt fikk større interesse av å bruke sin iPhone ak�vt eter kurs fordi 
hun lærte å bruke Siri. Hun sier: «Funksjonen Siri er god å ha. Det er greit å kunne snakke med en 
person». 
 
Trygghet henger sammen med mulighet �l å repetere 

Flere informanter sier at trygghet er vik�g for å ta i bruk ny teknologi eter kurs. De som ikke fortseter 
å bruke teknologi er jevnt over ikke uvillige. De vegrer seg fordi de enten ikke tør, eller fordi de ikke får 
�l å ta den nye enheten i bruk - eller en kombinasjon. En informant utrykker seg slik: «Jeg har jo prøvd, 
men det begrenser seg når jeg ikke klarer det, for å si det sånn. Jeg har virkelig forsøkt å bruke datama-
skin, men den blir stående fordi jeg ikke får det �l».  
 
En annen kursdeltaker forteller at hennes kompetanse et år eter kurs fortsat er dårlig: «Jeg finner ikke 
«gutset», og sliter med å finne trygghet. Det meste var ny�g, men jeg kom ikke nok inn i det. Det ble 
lit overfladisk. Jeg trenger å komme inn i det slik at jeg kan bruke netbank og sånn». 
 
For «å komme inn i det» nevner flere at det ikke er �lstrekkelig med bare et kurs. Informantene er enige 
om at repe�sjon er nødvendig, i form av repeterende kurs eller jevnlig oppfølging. Noen ønsker å bli 
trygge på og vedlikeholde teknologikunnskapen, mens andre ønsker å videreutvikle sin kompetanse.  
Sam�dig som at hele informantgruppen tydelig signaliserer behov for oppfølging forteller alle at de 
ikke har fåt �lbud om repe�sjonskurs eter kurset. En svarer slik på spørsmål om oppfølging: «Ingen 
oppfølging eter kurs. Det hadde vært lit ålreit med repe�sjon, gjerne organisert som sist: At du fikk 
�lbud gjennom Pensjonis�orbundet».  
 
En informant som utrykker stor usikkerhet og redsel for bruke teknologi tror et oppfølgende kurs 
hadde vært ny�g, fordi hun trenger �d på å �legne seg ny kunnskap: «Jeg har ikke gåt oppfølging. 
Men ønsker at jeg kunne ha fåt være med en runde �l, for jeg trenger �d på å lære meg �ng». 
 
En tredje informant eterlyser også �lbud om repe�sjon: «Det har ikke vært oppfølging eller repe�sjon 
i eterkant, men det skulle jeg gjerne hat. Jeg var blit vant �l bruk av netbretet, men hjelp �l å komme 
enda dypere i det hadde vært fint».  
 
Et par informanter nevner at de ved kursavslutning fikk �lbud om å ta kontakt med kursleder dersom 
de trengte oppfølging. Informantene fra Blindeforbundet nevnte dete spesifikt: «Han som ledet kurset 
var en veldig fin kar, og jeg hadde noe kontakt med han senere. Men jeg har ikke fåt noe videreføring, 
selv om det hjalp meg godt der og da. Synet er blit dårligere i eter�d.» 
 
Oppsummert eterlyses �lbud om repe�sjonskurs eller andre former for jevnlig påfyll. Eldre teknologi-
brukere mo�veres av fak�ske behov for å lære og behovene kan være både prak�ske og sosiale. Trygg-
het er vik�g, og henger sammen med muligheter �l repe�sjon og oppfølging.  
 

Pårørende som hjelpere 

I 2017-undersøkelsen var et funn at kursdeltakerne hadde blandede følelser �l å be pårørende om 
teknologihjelp. Flere poengterte at �l tross for at barn og barnebarn bodde i nærheten, følte de at 
det var vanskelig å be om hjelp. Oppgite årsaker var at pårørende o�e gav inntrykk av å være travle, 
som resulterte at eldre ikke ønsket å være �l bry. I �llegg kjente eldre også på mangelfull tålmodighet 
hos familiemedlemmer, med lavt læringsutbyte som resultat [2].  

På spørsmål om pårørende som ressurs i året som har gåt eter kurs, er tendensen den samme: Barn 
og barnebarn er travle, og beskrives i stor grad som utålmodige. En utrykker seg på følgende diplo-
ma�ske vis:  
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«Det går helt fint med barnebarn. En er veldig tålmodig og en skjønner ikke at det tar lit �d. 
Men de skoleelevene var veldig tålmodige og forklarte gang på gang. Det tror jeg hjalp lit. Viste 
og sånn. Så de var veldig flinke». 

 
En annen utrykker seg mindre diploma�sk, og sier dete:  
 

«Det er jeg som spør dateren min om hun kan hjelpe meg, hun �lbyr seg ikke. Da prøver jeg å 
vente på en anledning, og spør eventuelt kompiser. Altså jeg ringer ikke folk og plager de klokken 
12 på dagen, når du vet de er opptat i møter og sånt. Da sender jeg heller SMS og ber de ta kon-
takt når de har �d». 

 
Å føle at man er �l bry kan være �l hinder for at eldre ber pårørende om hjelp når de trenger det. Om 
dete sies:  
 

«Jeg får som regel hjelp av min dater på forespørsel, men hun er ganske travel, så det er ikke 
all�d hun har �d. Det gjør også at jeg er lit �lbaketrukket med å spørre for mye, da jeg ikke vil 
være �l bry. Jeg er lit ukomfortabel med å spørre hele �den». 
 

Det kan se ut �l at situasjonen fortsat er slik at eldre opplever sine nærmeste pårørende som travle 
og utålmodige. I det første sitatet i denne delen trekkes skoleelever frem som verdifulle hjelperessur-
ser. Dete mener også denne informanten:  
 

«Nei, altså barnebarnet mit.. Hun er sånn bang, bang. Altså: Det er sånn, sånn, sånn og så er 
det ikke noe diskusjon. «Ja, men bestefar, hører du ikke på hva jeg sier?», sier hun �l meg. Det 
kunne vel være like greit å ha noen ukjente. Skoleelever som hjelper deg én �l én. 

 
Også i årets undersøkelse rapporterer eldre teknologibrukere at det fortsat er slik at pårørende på 
grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner overtar enheten og fikser �ng i stedet for å vise bes-
teforeldrene hvordan de selv kan gjøre det. Om dete sier en informant:  
 

«Når jeg spurte om noe en gang angående mobiltelefonbruk fikk jeg som svar «det er sånn og 
sånn – ferdig med det. De tar bare mobilen og gjør det. Men jeg skjønner det, fordi de skjøn-
ner jo ikke hvordan vi ikke skjønner». 

 

Oppsummert utrykker flere eldre at de o�e føler at de er �l bry når de må be slektninger om tekno-
logihjelp. Det fremkommer at eldre oppfater at deres pårørende o�e har dårlig �d, og at både barn 
og barnebarn derfor kan fremstå som utålmodige når de skal å veilede. Hjelp fra skoleelever og én-�l-
én opplæring nevnes også i 2018-undersøkelsen som en ønsket ordning.  

3.2 Barrierer som er �l hinder for bruk av teknologi et år eter kurs 
 
Redsel for å gjøre feil og mangel på repe�sjonskurs 
Til tross for at det er om lag et år siden informantene avslutet kurs i å bruke smartelefon, netbret 
eller PC er fortsat den største barrieren redsel for å gjøre feil. Om dete sies blant annet: «Jeg må ha 
trygghet, for jeg er redd for å site hjemme og ikke få �l – og så trykker man feil.» 
 
Denne barrieren henger sammen med manglende �lbud om repe�sjonskurs eller annen oppfølging. 
En informant sier om det: «Kurset var bra, men lit overfladisk, og det har ikke vært oppfølging».  
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En annen påpeker betydningen av å ta i bruk det man lærer på kurs: «Jeg synes det er veldig fint å få 
�lbud om opplæring av forskjellige slag, og jeg er �lfreds med det jeg har lært. Hvis du lærer å bruke 
en �ng, da blir det mere morsomt, og da bruker du det mere også. 
 
Følelsen av å være �l bry 
Følelsen av å være �l bry for travle slektninger er også en barriere som hindrer bruk av teknologi en 
�d eter kurs. Når eldre står fast og ikke føler de kan kontakte pårørende for å få bistand, blir det 
vanskelig å komme videre. Når det heller ikke �lbys organisert oppfølging er en naturlig konsekvens at 
både bruk og videre utvikling på teknologiområdet stopper opp for eldre brukere.  
 
Ergonomi 
Informanter som hadde deltat på kurs i regi av Blindeforbundet nevner ergonomi som en barriere for 
fortsat bruk. I �llegg �l å lære å håndtere mobilen måte de i �llegg ha kontroll på andre faktorer 
som for eksempel lading av deksel. Det ble også nevnt at tastaturet ikke hadde lys i �llegg �l at noen 
opplevde et ubehagelig gjenskinn i tastaturet. Til tross for en dyk�g veileder underveis i kurset har 
ergonomiske barrierer medført at enheten ikke har vært i bruk i særlig grad. 
 
Økonomi 
Det fremkommer i materialet at økonomi er en større barriere i 2018-undersøkelsen enn i forrige 
runde. Inntrykket er at økonomibarrieren ikke i det vesentlige kan forklares med anstrengt økonomi 
hos informantene, men i større grad holdninger �l å bruke penger på en enhet det knyter seg usik-
kerhet �l om blir brukt. En utrykker dete poenget slik: «Jeg synes det er utrolig mye penger som skal 
�l for å få tak i alle duppeditene du skal ha».  
 
Oppsummert er avdekkede barrierer som er �l hinder for å fortsete å bruke teknologi eter kurs føl-
gende: Redsel for å gjøre feil, manglende repe�sjonskurs eller annen organisert oppfølging, følelsen 
av å være �l bry for pårørende med for sjelden teknologibistand som resultat, ergonomi (gjelder sær-
lig kursdeltakere fra Blindeforbundet) i �llegg �l økonomiske vurderinger veid opp mot sannsynlighe-
ten for investeringen vil bli brukt i �lstrekkelig grad.  
 

3.3 Har opplæring i bruk av teknologi ført �l redusert opplevd ensom-
het et år eter kurs? 

 
Et overordnet mål med prosjektet «Sosial digital kontakt» har vært å etablere kunnskap om hvorvidt 
opplæring i bruk av teknologi kan bidra �l å styrke eldre sine sosiale netverk for å forhindre eller redu-
sere ensomhet. Å benyte den ikke-validerte norske oversetelsen av campaigntoendloneliness.org 
(CTEL) på den samme informantgruppen med et års mellomrom, har gjort det mulig å undersøke sosi-
ale lang�dseffekter av å delta på kurs. Det er nå mulig å antyde en tendens som peker i retning av at 
opplæring i bruk av teknologi har en posi�v sosial effekt for eldre, som kan bidra �l å forebygge og 
redusere ensomhet. 

Påstandene som informantene skulle vurdere var de samme som i 2017, og skulle graderes på skalaen 
svært enig, enig, nøytral, uenig, svært uenig, eller vet ikke. Nedenfor gjengis anonymiserte �lbakemel-
dinger: 

 
SPM 1: Jeg er tilfreds med mine vennskap og relasjoner 
 
Informant 1: 2017: Enig   2018: Svært enig  
Informant 2: 2017: Enig   2018: Enig 
Informant 3: 2017: Svært enig  2018: Svært enig 
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Informant 4: 2017: Enig   2018: Svært enig 
Informant 5: 2017: Enig   2018: Svært enig 
Informant 6: 2017: Nøytral  2018: Enig 
Informant 7: 2017: Enig   2018: Enig 
 
Mer enn halvparten av de spurte er mer �lfreds med sine vennskap og relasjoner i 2018 enn i 2017. 
Hvorvidt dete har sammenheng med opplæring i teknologi er det ikke mulig å knyte noen direkte 
slutninger �l, men følgende sitat illustrer en posi�v sosial utvikling hos en informant: «Jeg er mer posi-
�v. Jeg trekker meg ikke �lbake, og er mer på banen nå. Å kunne håndtere sms er vik�g for meg. Da 
kan jeg sende melding når det passer meg, og motakeren svarer når det passer han». 
 
SPM 2: Jeg har nok folk rundt meg som jeg føler jeg kan be om hjelp når jeg trenger det 
 
Informant 1: 2017: Enig   2018: Svært enig  
Informant 2: 2017: Lit uenig  2018: Enig, kanskje 
Informant 3: 2017: Svært enig  2018: Nøytral 
Informant 4: 2017: Enig   2018: Enig 
Informant 5: 2017: Svært enig  2018: Svært enig 
Informant 6: 2017: Enig   2018: Svært enig 
Informant 7: 2017: Enig   2018: Enig 
 
Her ser vi at lit mindre enn halvparten av de spurte mener de har folk nok rundt seg som de kan be 
om hjelp når de trenger det. Dete henger godt sammen med informantenes signaler om travle og �l 
dels utålmodige pårørende. Det er imidler�d verdt å merke seg følgende sitat knytet �l informant 3: 
«Synet blir dårligere og dårligere, så kompetansen går samme vei. Jeg har fåt �mer for å lære voice 
over og sånt. Det er i forbindelse om voksenopplæringa �l kommunen». Sitatet indikerer at årsaken �l 
informantens opplevelse av å ha en vanskeligere situasjon enn forrige år når det gjelder å ha nok folk 
rundt seg som han kan spørre om hjelp, kan ha sammenheng med hans synshemming. Antakelig har 
han et særlig behov for spesial�lpasset opplæring som pårørende ikke vil kunne gi. 
 
SPM 3: Mine sosiale relasjoner er av en slik art som jeg ønsker at de skal være 
 
Informant 1: 2017: Nøytral  2018: Enig, men..  
Informant 2: 2017: Nøytral  2018: Nøytral 
Informant 3: 2017: Svært enig  2018: Enig 
Informant 4: 2017: Enig   2018: Enig 
Informant 5: 2017: Enig   2018: Enig 
Informant 6: 2017: Enig   2018: Svært enig 
Informant 7: 2017: Enig   2018: Enig 
 
På spørsmål tre er tendensen fra forrige år kun svakt posi�v. Et sitat knytet �l informant 1 i 2018-
intervjuet peker på et vik�g poeng:  
 

«Relasjoner �l mine venner er jo greit, men jeg kunne … jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare 
det ... Men det blir jo lit ensomt av og �l. Men relasjoner �l venner og sånt den er jo veldig 
bra. Men jeg har jo vært vant �l å bo sammen med kona som døde for noen år siden». 

 
Dete kan fortelle oss at �l tross for opplæring i bruk av kommunikasjonsverktøy, vil en livsledsagers 
bortgang kunne prege ønsker om sosiale relasjoner.  
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Informantene ble avslutningsvis bedt om å reflektere rundt sine sosiale relasjoner et år eter kurs. Opp-
fatningen er jevnt over at deres sosiale liv ikke er endret i vesentlig grad, men flere nevner at kurset 
har medført at de er mer posi�vt inns�lt enn �dligere. 
 
Oppsummert kan man ane en tendens i retning av holdninger som peker mot at opplæring i bruk av 
teknologi kan ha en posi�v sosial effekt for eldre, som i sin tur kan bidra �l å forebygge eller redusere 
ensomhet. Dete fordrer at eldre får �lbud om kurs, repe�sjonskurs eller andre former for jevnlig påfyll, 
at de har �lpasset utstyr og �lgang �l ressurspersoner med pedagogiske kompetanse.   
 

3.4 Kunnskapsgrunnlag for videre satsing  
Samtlige informanter signaliserer at eldre ak�vt bør inviteres �l opplæring i bruk av kommunikasjons-
verktøy.  Selv om flere føler det som et press at de «må» ha interesse for teknologi, innser likevel 
mange behovet for slik kompetanse. Det generelle inntrykket er �lfredshet med kursgjennomføringen 
både hva angår faglig innhold og kurslederes kompetanse. Til tross for fornøyde deltakere i 2017, fo-
reslår informantene noen �ltak som kan øke sannsynligheten for at eldre fortseter å bruke teknologi 
eter kurs: 

Repe�sjonskurs i små grupper eller andre former for jevnlig påfyll 
Tilbud om repe�sjonskurs eller annen oppfølging eterlyses. Det er vik�g at slike kurs �lbys av faglig- 
og pedagogisk flinke lærere. Undervisningen bør organiseres i små grupper, og helst med én-�l-én-
veiledning. Skoleelever nevnes gjennomgående som posi�ve veiledningsressurser i én-�l-én-relasjo-
ner. 
 
Tilretelegging av sosial kontakt mellom kursdeltakere eter kurs  
Flere ønsker fortsat kontakt med andre eldre eter at kurset er avslutet. Formålet er «hjelp �l selv-
hjelp» ved at �dligere kursdeltakere kan hjelpe hverandre når man står fast. Dersom kursledere �lret-
telegger for dete vil det kunne bli en naturlig del av miljøbygging og et sosialt fellesskap i kurssammen-
heng. 
 
Responssenter for teknologihjelp for eldre 
Forslag om å etablere en nasjonal ringetjeneste for eldre fremmes av flere. Dete bør være bemannet 
12/5 slik at eldre som trenger umiddelbar assistanse kan få hjelp når de trenger det - et responssenter 
for teknologihjelp for eldre – 114. 
 
Gra�s kurs 
Gra�s kurs nevnes gjennomgående som en mo�vasjonsfaktor. Gra�s kurs betyr at eldre med vanskelig 
økonomi også får muligheten �l opplæring. Dessuten er det sannsynlig at også de teknologiskep�ske 
vil delta dersom de ikke må betale noe. Gra�s kurs vil både på kort og lang sikt kunne ha posi�ve effek-
ter for både enkel�ndivider og myndigheter.  
 

4 Oppsummering 
Oppsummert har det de senere år har vært retet en solid innsats for å gjennomføre kurs og opplæring 
av eldre teknologibrukere. Et felles mål har vært å bidra �l styrking og vedlikehold og av eldre mennes-
kers sosiale netverk for å forhindre eller redusere ensomhet.  

Resultatene fra undersøkelsen «Sosial digital kontakt», i 2016 [1, 3], viser at denne felles innsatsen 
har gjort at flere eldre i Norge kan mestre relevante teknologiske verktøy. Mange forteller at de daglig 
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kjenner på mestringsfølelsen av å kunne bruke kommunikasjonsverktøy som for eksempel mobiltele-
fon og lesebret. 

I Sosial digital kontakt 2017 [2] var både kursdeltakere og kursledere særlig opptat av å inkludere 
eldre som ikke har deltat på kurs. En bekymring var det økende gapet mellom eldre som henger med 
i teknologisamfunnet og de som faller utenfor. Det er en fare for at de som ikke lærer å bruke tekno-
logiske verktøy for kommunikasjon blir mer ensomme. Sam�dig ble det poengtert at eldre ikke er en 
homogen gruppe, og at teknologikompetansen er svært variert. 2018-undersøkelsen kan kort opp-
summeres med at vi fant at kursdeltakere ønsker seg repe�sjonskurs eller andre former for jevnlig 
påfyll. Eldre er interessert i teknologi når de har et behov for å bruke det. Behovene kan være både 
prak�ske og sosiale. Trygghet i teknologibruk er vik�g, og henger sammen med muligheter �l oppføl-
ging eter kurs. Hindre for å fortsete å bruke teknologi eter kurs er redsel for å gjøre feil, manglende 
�lbud om repe�sjon, følelsen av å være �l bry i �llegg �l økonomiske barrierer.  

Opplæring i bruk av teknologi kan gjøre eldre mer sosiale og mindre ensomme. Forutsetningen er at 
de får oppfølging, nødvendig utstyr og �lgang �l ressurspersoner med faglig og pedagogisk kompe-
tanse.    

Det er imidler�d vik�g å poengtere at det empiriske utvalget i denne undersøkelsen er svært begrenset, 
og at funnene kun kvalifiserer �l å peke på mulige tendenser. En oppfølgende undersøkelse der et bre-
dere empirisk felt for å svare ut CTEL-spørsmålene etableres anbefales.  
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