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No Isolation 

Eldre i Norge 

Etter et langt liv som yrkesaktiv, er pensjonisttilværelsen et etterlengtet pusterom for 
mange eldre. Mange ser fram til å tilbringe mer tid med familien, pusse opp hytta eller  
reise mer.   1

Likevel, kan norske medier og forskningsgrupper fortelle oss at mange eldre møter 
flere utfordringer. For eksempel har om lag 70.000 eldre en demenssykdom,  hvilket 2

byr på utfordringer både for den eldre selv, men også for pårørende og det norske 
helsevesenet. Svekket fysisk helse er en annen stor utfordring for denne gruppen: 
dårlig hørsel, syn og lavere mobilitet gjør det vanskelig å delta sosialt på lik linje med 
det som tidligere var mulig.  Underernæring dras også frem som et utbredt problem 3

blant eldre. Ifølge nyere forskning er oppunder halvparten av eldre i risiko for 
underernæring – eller allerede underernært – når de skrives ut fra et 
sykehusopphold.   4

 
Et annet problem som er utbredt – og som har fått økende oppmerksomhet de siste 
årene – er sosial isolasjon og ensomhet. Vel tre av ti personer over 80 år oppgir at de 
er ensomme.  Denne problemanalysen viser at lav mobilitet, lite nettverk og andre 5

faktorer knyttet til alderdom innskrenker eldres mulighet til å delta på den sosiale 
arenaen på lik linje med andre. 

Andelen eldre i Norge er ikke bare stor – den er voksende. I Norge i dag bor det mer 
enn 740 000 personer over 67 år. Omtrent 220 000 av disse er 80 år og eldre. SSB 
antar at hver femte person vil være over 70 år i 2060, i motsetning til hver hver niende 
i dag.  Antallet personer som vil oppleve disse utfordringene vil dermed øke 6

betraktelig i tiden fremover. 

70,000
eldre har demens

740,000 
personer i Norge er 67 år eller eldre

 Dagens Næringsliv. (2011). Dette vil vi bruke penger på som pensjonister. Finnes her.1

  Folkehelseinstituttet. (2015). Folkehelserapport: Helse hos eldre i Norge. Finnes her.2

 SSB. (2010). Svekket helse - mindre sosial kontakt. Finnes her.3

 Kreftforeningen. (2016). NRK TV-aksjonen 2017. Søknad fra Kreftforeningen.4

 SSB. (2009). Hvem er de ensomme? Finnes her.5

 SSB. (2016). Befolkningsfremskrivinger: 2016-2100. Finnes her.6
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https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/hvem-er-de-ensomme
https://www.fhi.no/nettpub/hin/helse-i-ulike-befolkningsgrupper/helse-hos-eldre-i-norge---folkehels/
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkfram/aar
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/svekket-helse-mindre-sosial-kontakt
http://www.dn.no/privat/privatokonomi/2011/01/10/dette-vil-vi-bruke-penger-pa-som-pensjonister
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Ensomhet blant eldre 

Å være ensom er å oppleve et savn etter ønsket sosial kontakt . I den offentlige 7

utredningen ‘Innovasjon i omsorg’ (NOU 2011:11) skriver utrederne at ensomhet er en 
av de største utfordringene brukere av omsorgstjenester i Norge har i dag, og at det 
etterhvert er godt kjent at det å redusere ensomhet har store helsemessige fordeler.  8

No Isolation skal i samarbeid med Kreftforeningen utvikle et produkt som kan bidra til 
å motvirke ensomhetsfølelse blant eldre.  

Et produkt som faktisk bidrar til å motvirke ensomhet kan imidlertid ikke utvikles før vi 
har klart for oss hvorfor en del eldre er ensomme. Målet med denne problemanalysen 
er nettopp å identifisere ulike grunner til at eldre opplever ensomhet. Vi må vite hva 
problemet er, før vi kan sikte oss inn på et produkt som løser det.  

I samtale med ansatte i Kreftforeningen har vi sammen vurdert at eldre kreftpasienter 
stort sett har de samme problemene som andre eldre.  Derfor handler ikke 9

problemanalysen om hvorfor eldre kreftpasienter er ensomme, men om hvorfor eldre 
generelt er ensomme.  

Det er greit å allerede nå nevne at vi tidlig i prosessen ble oppmerksomme på at eldre 
med sterk kognitiv svikt har en del utfordringer som skiller seg fra utfordringene til 
eldre uten kognitiv svikt. Til tross for at eldre med sterk kognitiv svikt er en 
brukergruppe som kan ha glede av tilpassede løsninger har vi i denne omgang valgt å 
ikke fokusere på disse brukerne. Dette er fordi vi ikke ønsker å utelukke personer uten 
sterk kognitiv svikt som brukergruppe. Det er tross alt langt flere eldre uten sterk 
kognitiv svikt, enn med. 

Med dette som bakgrunn spør vi: hvorfor er noen eldre ensomme?  

Problemanalysen er strukturert på følgende måte. Først redegjør vi kort for hva som 
typisk kjennetegner ensomme generelt. Deretter ser vi på grunner til at eldre (ofte 
definert som 67+ år) opplever ensomhet.  

 Perlman, D. & Peplau, A. D. (1981). Toward a Social Psychology of Loneliness. Finnes her.7

 Hagen, K. (2011, s 29). Innovasjon i omsorg: utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 26. juni 2009:   8

   avgitt til helse-og omsorgsdepartementet 16. juni 2011. Finnes her.
 Møte med L. E. Lundeby (05.01.2017) og intervju med J. Rabben (25.01.2017).9
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https://www.regjeringen.no/contentassets/5fd24706b4474177bec0938582e3964a/no/pdfs/nou201120110011000dddpdfs.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/40307428/Perlman___Peplau_81.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1488371888&Signature=BitlT%2FsdPN0iJENJn1Hv7156%2BI0%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DPerlman_Peplau_81.pdf
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Alder 

Logg-studien til Statistisk sentralbyrå (heretter SSB) viser at det ikke er store 
forskjeller mellom aldersgrupper når det gjelder ensomhetsfølelse, likevel er 
ensomhet mest utbredt i de aller eldste aldersgruppene.  Det vil si blant eldre over 80 10

år, og blant eldre mellom 70–79 år. Omtrent 3 av 10 personer over 80 år oppgir at de 
er ensomme.  Tar vi utgangspunkt i SSB sine befolkningstallog at andelen ensomme 11

er stabil (noe nasjonal og internasjonal forskning viser at den er) tilsvarer dette at 
omtrent 66 008 av eldre over 80 år oppgir at de er ensomme.   12

Subjektiv vurdering av egen helse 

I følge SSB er helseproblemer svært uheldig for ensomhet. Så mange som halvparten 
av alle med svekket helse, opplever å være ensomme.  13

Sivilstatus 

Mange studier viser at personer med ektefeller og samboere er mindre ensomme enn 
de som lever som enslige. Uavhengig av alder sier en tredel av enslige at de er 
ensomme.  14

3 av 10
av de over 80 år oppgir at de er 
ensomme

50% 
av de som har svekket helse, opplever å 
være ensomme

 Det er ikke så store forskjeller i andelen ensomme mellom ulike aldersgrupper – jevnt over ca. 25 % som oppgir å  10

    være ensomme (Thorsen & Clausen, 2017, s. 148). Finnes her.
 Thorsen & Clausen (2009). Hvem er de ensomme?. Finnes her.11

 SSB (2016). Folkemengde og befolkningsendringer. Finnes her.12

 Normann (2010). Svekket helse - mindre sosial kontakt. Finnes her.13

 Thorsen & Clausen (2009). Hvem er de ensomme?. Finnes her.14

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0091415016655166
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/hvem-er-de-ensomme
https://www.ssb.no/statistikkbanken/selecttable/hovedtabellHjem.asp?KortNavnWeb=folkemengde&CMSSubjectArea=befolkning&checked=true
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/svekket-helse-mindre-sosial-kontakt
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/hvem-er-de-ensomme
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Hovedproblemer for ensomme eldre 

Ved å basere oss på forskning om eldre og ensomhet, eldre og teknologi, intervjuer 
med personer som jobber tett opp mot eldre og statistikk, har vi identifisert åtte 
grunner til at eldre opplever ensomhet. 

Interessant nok viser forskning at objektiv sosial kontakt – i betydning antall venner/
størrelse på nettverk – ikke er av betydning for eldres opplevelse av ensomhet (for 
noen yngre aldersgrupper har derimot antallet venner noe å si for opplevelsen av 
ensomhet). Forskere fra Nasjonalt senter for aldring og helse (heretter Aldring og 
helse), det fremste forskningsinstituttet på eldre i Norge, ser at forventninger står 
sentralt når det gjelder følelse av ensomhet. Og siden eldre ikke har så store 
forventninger til størrelsen på nettverket er de heller ikke mer ensomme enn andre 
aldersgrupper. Redusert helse og reduserte økonomiske ressurser, både når det 
gjelder en selv og venner, gjør det mer ressurskrevende å møte venner ansikt til ansikt. 
Dette senker forventningene og kanskje også lysten til å møtes.  15

For eldre (og også yngre aldersgrupper) er det først og fremst kvaliteten på 
relasjonene som har betydning – man trenger ikke ha kontakt med mange, så lenge 
man opplever å være fornøyd med den kontakten man faktisk har. Flere studier støtter 
opp om dette.  For eksempel viser en kvalitativ studie som undersøker hva som betyr 16

mest for 40 personer mellom 60 og 98 år med sykehjemsbehov, at så og si alle 
informantene oppgir relasjoner til familie og gamle venner som det som betyr aller 
mest for dem.  Inntrykket til fagansvarlig ved Finstadtunet sykehjem, som har jobbet 17

med eldre mennesker størsteparten av livet, er også at “de gamle er umettelige på 
kontakt med sine pårørende”.  En pårørende defineres i denne sammenheng som 18

egen partner, barn, barnebarn eller venner. 

Problem 1: Dårlig helse 
Mange studier viser at helseproblemer er svært uheldig både for sosial kontakt og for 
ensomhetsfølelse. Med helseproblemer mener vi her sykdom, skade eller 
funksjonsvansker. Helseproblemer er den fremste årsaken til at eldre er hindret i å 
delta sosialt.   19

 Thorsen & Clausen (2017, s. 148). What are friends for? Friendship and loneliness over the lifespan – from 18 to 79  15

    years. Finnes her.
 ibid.16

 Greenhalgh, T., Wherton, J., Sugarhood, P., Hinder, S., Procter, R., & Stones, R. (2013). What matters to older people  17

    with assisted living needs? A phenomenological analysis of the use and non-use of telehealth and telecare. Social  
    Science & Medicine, 93, 86-94.

 Intervju, G. Ø. Granholt (2017). Fagansvarlig Finstadtunet sykehjem. Granholt har jobbet som avdelingssykepleier på  18

    sykehjem og har videreutdanning innenfor psykiatri og veiledning og har skrevet bok for Aldring og helse. Har bred  
    erfaring når det gjelder å jobbe med personer med eldre, eldre med demens og deres pårørende.

 Barstad, A. og Sandvik, L. (2015, s. 37). Deltaking, støtte, tillit og tilhørighet. En analyse av ulikhet i sosiale relasjoner  19

    med utgangspunkt i levekårsundersøkelsene. Statistisk sentralbyrå. Finnes her.
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https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/_attachment/248399?_ts=15166c21c40
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0091415016655166
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Dette er et problem når vi vet at det å få oppfylt forventet sosial kontakt (heretter: god 
sosial kontakt) med venner, og kanskje spesielt familie, er en viktig beskyttende faktor 
mot ensomhet blant eldre. Det kan være flere grunner til at dårlig helse fører til 
mindre sosial kontakt: sviktende helse resulterer ofte i dårligere mobilitet og frykt for 
å falle. Fallulykker får ofte store konsekvenser for den enkelte når de inntreffer.  Noen 20

eldre blir låst til hjemmet – de verken orker eller tør – reise på besøk til venner og 
familie.  

I en studie av Aldring og helse-forskere rapporterer hele 42 prosent av eldre (47 
prosent av damer og 30 prosent av menn) med funksjonsbegrensninger at de er 
ensomme.  Til sammenligning rapporterte kun 26 prosent av eldre uten 21

funksjonsbegrensninger det samme.  22

Statistikk på helseutfordringer 
• I følge SSB har 44 157 eldre over 67 år et middels, stort eller omfattende 

bistandsbehov.  23

• Ifølge SSB er 37 948 personer over 67 år på korttid- eller langtidsopphold i 
institusjon.  (Åtte av ti sykehjemsbeboere har demens i varierende grad. ). 24 25

• Ifølge Folkehelseinstituttet har 73 000 eldre over 65 år en demenssykdom.   26

• Ifølge SSB mottar 106 273 personer over 67 år hjemmetjenester i en eller annen 
form (hjemmesykepleie eller praktisk hjelp).  27

Hypoteser og bemerkninger 
• Å redusere forventninger til sosial kontakt kan redusere ensomhet. 
• Å unngå at dårlig helse, redusert mobilitet og frykt for fall, kommer i veien for 

kontakt med familie og andre nære pårørende, kan redusere ensomhet:  
• Kan man tilrettelegge for attraktive sosiale arena og kontakter – i 

hjemmet? F.eks. kunne delta i kaffeslabberas hjemmefra.  
• Kan man gjøre det enklere for eldre å ivareta verdifulle vennskap – 

gjennom ny kommunikasjonsteknologi?  28

 Hagen, K. (2011). Innovasjon i omsorg: utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 26. juni 2009: avgitt  20

    til helse-og omsorgsdepartementet 16. juni 2011. Finnes her.
 Funksjonsbegrensninger her: problemer med å flytte bord/støvsuge etc., gå opp trapper flere etasjer og gå minst 121

    km til fots uten pause.
  Thorsen & Nicolaisen (2014). Funksjonshemning og ensomhet I eldre år. Hva betyr mestring? Finnes her.22

 SSB (2016). Pleie og omsorgstjenester, 2015. Finnes her.23

 SSB (2016). Pleie og omsorgstjenester, 2015. Finnes her.24

 Norsk sykepleierforbund (2016). Eldreomsorg og livskvalitet. Finnes her.25

 Nasjonalforeningen for folkehelse (2016). Finnes her.26

 SSB (2016). Pleie og omsorgstjenester, 2015. Finnes her.27

 Thorsen & Clausen (2017, s. 150). What are friends for? Friendship and loneliness over the lifespan – from 18 to 79   28

    years. Finnes her
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https://www.regjeringen.no/contentassets/5fd24706b4474177bec0938582e3964a/no/pdfs/nou201120110011000dddpdfs.pdf
https://www.ssb.no/helse/statistikker/pleie
https://www.ssb.no/helse/statistikker/pleie
http://nasjonalforeningen.no/demens/hva-er-demens/
https://www.nsf.no/vis-artikkel/335087/427257/Eldreomsorg-og-livskvalitet
https://www.ssb.no/helse/statistikker/pleie
http://www.aldringoghelse.no/?PageID=621&ItemID=7132#_edn1
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0091415016655166
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• Et slikt IKT-produkt bør være mobilt - lett og ikke for stort (kunne ta med 
seg på legetime/til sykehus så pårørende kan være med).  29

Problem 2: Tap av partner/aleneboende 
Den sterkeste predikatoren for ensomhet i alle aldersgrupper er å være singel og det å 
ha en ektefelle/partner er den sterkest beskyttende faktoren mot ensomhet.   30 31

Mange eldre opplever nettopp det å miste ektefelle/partner, og for mange er det 
svært tungt.  Det er spesielt kvinner som opplever å miste partner og bli aleneboere, 32

siden kvinner lever lengre enn menn: 

• I følge SSB er antall aleneboende kvinner og menn over 67 år: 
• Kvinner: 179 958 personer. 
• Menn: 76 794 personer. 
• Totalt bor omtrent 35 prosent av eldre over 67 år alene.  33

Hypoteser og bemerkninger 
• Å føre eldre som har mistet ektefellen/partner sammen, eller nærmere venner, 

kan redusere sosial isolasjon. 
• Å føle seg som en vellykket omsorgsperson beskytter mot ensomhet.  34

• Økt kontakt med andre viktige personer i den eldres liv: nære venner og familie 
kan kompensere for tap av partner? 

Problem 3: Trang økonomi 
Selv om pensjonister totalt sett aldri har hatt bedre råd,  finnes det nok av 35

pensjonister med trang økonomi. Et eksempel som blir dratt frem av flere vi har pratet 
med er TT-kort ordningen. Mange eldre har dårlig mobilitet og det er dyrt å ta taxi. 
Løsningen er tilbudet TT-kort, men det er et begrenset antall turer knyttet til dette, og 
mange “sparer” på turene i tilfelle de f.eks. må til lege.  Ofte framheves 36

transporttjenester som noe mange eldre ønsker mer av.  Dette viser at trang økonomi 37

 Forskning.no (2016). Pårørende betyr trygghet for eldre pasienter. Finnes her.29

 Thorsen & Nicolaisen (2014). Funksjonshemning og ensomhet I eldre år. Hva betyr mestring? Finnes her.30

 Thorsen & Clausen (2017, s. 150). What are friends for? Friendship and loneliness over the lifespan – from 18 to 79  31

    years. Finnes her.
 Greenhalgh, T., Wherton, J., Sugarhood, P., Hinder, S., Procter, R., & Stones, R. (2013). What matters to older people  32

    with assisted living needs? A phenomenological analysis of the use and non-use of telehealth and telecare. Social  
    Science & Medicine, 93, 86-94.

 SSB (2016). Familier og husholdninger pr. 1. januar 2016. Finnes her. Og SSB (2016). Folkemengde og  33

    befolkningsendringer. Finnes her.
 Intervju, G. Ø. Granholt (2017). Fagansvarlig Finstadtunet sykehjem.34

 NRK. (2012). Norske pensjonister har aldri hatt bedre råd. Finnes her.35

 Intervju, G. Ø. Granholt (2017). Fagansvarlig Finstadtunet sykehjem.36

 Ibid.37
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http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0091415016655166
http://www.aldringoghelse.no/?PageID=621&ItemID=7132#_edn1
https://www.nrk.no/okonomi/norske-pensjonister-har-god-okonomi-1.10852999
https://www.ssb.no/statistikkbanken/selecttable/hovedtabellHjem.asp?KortNavnWeb=familie&CMSSubjectArea=befolkning&checked=true
https://www.ssb.no/statistikkbanken/selecttable/hovedtabellHjem.asp?KortNavnWeb=folkemengde&CMSSubjectArea=befolkning&checked=true
http://forskning.no/2016/10/parorende-betyr-trygghet-eldre-pasienter/produsert-og-finansiert-av/universitetet-i
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kan bety at eldre holder seg hjemme, eller unngår offentlige sosiale arenaer fordi det 
koster penger. Studier har for eksempel vist at ungdommer fra familier med dårlig råd, 
har økt risiko for mindre vennekontakt på fritiden, samt at de deltar sjeldnere på 
organiserte fritidsaktiviteter.   38

 
Hypoteser 

• Å utvikle et kostnadseffektivt produkt, eller et produkt som man kan få dekket 
som et hjelpemiddel gjennom NAV, vil gi flere nytte av løsningen.  

• Vi må teste betalingsvilje for forskjellige løsninger for å kunne tilby en best mulig 
tilpasset betalingsplan for eldre. 

Problem 4: Tidsklemma vs. redd for å være til bry 
Forskning anslår at det i dag utføres om lag 100 000 årsverk i den familiebaserte 
omsorgen. Denne innsatsen er nesten på størrelse med den offentlige 
omsorgstjenesten på omtrent 130 000 årsverk. Omsorg for eldre foreldre gjør at 
særlig kvinner deltar mindre i arbeidslivet.   39 40

 
Fagansvarlig på Finstadtunet Sykehjem har jobbet med eldre mennesker størsteparten 
av livet. Hennes inntrykk er at “pårørende ofte sliter med å organisere sin kontakt med 
den gamle”.  Det er en kjent sak at mange pårørende opplever å ha en svært hektisk 41

hverdag. Mange bor også langt unna sin eldre mor eller far. Ikke minst har mange 
pårørende dårlig samvittighet fordi de føler at de ikke har nok kontakt, og de frykter at 
den eldre er ensom. To grunnleggende problemer når det gjelder pårørende/eldre-
kontakt er at pårørende har lite tid til overs i en ellers hektisk hverdag,  og at den 42

gamle frykter “å bry sine nærmeste”.   43 44

Hypoteser og bemerkninger 
• Utvikle et produkt som letter de pårørendes organisering av kontakt med de 

eldre. Det er viktig for pårørende at det er et produkt som ikke krever mye/tar så 
mye tid, og at det er fleksibelt (sende bilder, meldinger, ringe). 

• Mulig å utvikle en løsning som ikke krever at man sitter og skravler hele tiden 
(feks. video/bilde).  

 Forskning.no. (2011). Risikerer sosial isolasjon. Finnes her.38

 Helse- og omsorgsdepartementet (2012-2013). Stortingsmelding 29. «Morgendagens omsorg». Finnes her.39

 «Pårørende er i dag et usynlig pleiekorps, de utfører omtrent halvparten av all omsorg i hjemmet, men de er i liten  40

    grad inkludert i det øvrige hjelpeapparatet. Det er en ensom situasjon mange pårørende har.» (NOU 2011: 17)
 Intervju, G. Ø. Granholt (2017). Fagansvarlig ved Finstadtunet sykehjem.41

 Berthinussen I. S. & Fredriksen S.T. (2014). Det krevende spennet mellom arbeid, hjemmet og gamle  42

    hjelpetrengende foreldre. Her.
 Hagen, K. (2011, s 162). Innovasjon i omsorg: utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 26. juni 2009:  43

    avgitt til helse-og omsorgsdepartementet 16. juni 2011. Finnes her. Og Intervju, G. Ø. Granholt (2017). Fagansvarlig  
    Finstadtunet sykehjem.

 Greenhalgh, T., Wherton, J., Sugarhood, P., Hinder, S., Procter, R., & Stones, R. (2013). What matters to older people  44

    with assisted living needs? A phenomenological analysis of the use and non-use of telehealth and telecare. Social  
    Science & Medicine, 93, 86-94.
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• Mulig å utvikle en løsning tilpasset forskjellige typer pårørende (barn, 
barnebarn, nære venner osv). 

• Mulig å utvikle en løsning som gir muligheten til å angi om man har anledning til 
å prate (pålogget/ikke pålogget). 

Problem 5: Lav mestringsfølelse 
Forskere fra Aldring og helse har undersøkt hvordan alder, kjønn, partnerstatus, 
utdanningsnivå, subjektiv oppfattelse av egen helse, og mestringsfølelse påvirker 
ensomhetsfølelse blant eldre. De fant at de eneste faktorene som påvirket 
ensomhetsfølelsen, både blant eldre med og uten funksjonsnedsettelser, var å være 
uten partner og ha lav mestringsfølelse. Personer uten partner og/eller med lav 
mestringsfølelse var mer ensomme. Lav grad av mestring predikerte til og med om 
personen var ensom 5 år etter første måling.  45

På spørsmål om hva som er det største problemet blant eldre legger også fagansvarlig 
på Finstadtunet sykehjem størst vekt på mestring. Mange eldre isolerer seg på grunn 
av usikkerhet og frykt for ikke å mestre. Dette finnes det utallige eksempler på. På 
sykehjem unnlater for eksempel noen å gå ut til fellesfrokost fordi de føler at de ikke 
mestrer matsituasjonen – noen søler mens de spiser og synes at det er flaut. Andre 
sier at de hører så dårlig at det er flaut å være sosiale. Mange hjemmeboende velger å 
bli hjemme i stedet for å dra på konsert på eldresenteret av frykt for å ikke mestre 
kollektivtrafikken/transport.  46

Selv når andre forhold inntreffer (f.eks. partners død) ser det ut til at det å oppleve 
mestring reduserer risikoen for ensomhet.  47

Hypoteser og bemerkninger 
• Hvordan kan man utvikle et produkt eller en løsning som gir den eldre 

mestringsfølelse. 
• F.eks. utvikle et produkt som får den eldre til å føle seg som en vellykket 

omsorgsperson.  
• F.eks. utvikle et produkt som får den eldre til å føle at han/hun er en aktiv 

samfunnsdeltaker: mestrer de samme produktene som barnebarna og det 
større teknologiske samfunnet/fellesskapet.  48

 Mestring: “følelse av å ha styring eller kontroll med det som hender en”.45

 Intervju, G. Ø. Granholt (2017). Fagansvarlig ved Finstadtunet sykehjem.46

 Thorsen & Nicolaisen (2014). Funksjonshemning og ensomhet I eldre år. Hva betyr mestring? Finnes her.47

 Chen, Y. R. R., & Schulz, P. J. (2016). The effect of information communication technology interventions on reducing  48

    social isolation in the elderly: A systematic review. Journal of medical Internet research, 18(1). Finnes her.
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Problem 6: Eksisterende kommunikasjonsløsninger 
En metastudien som har gjennomgått all forskning som er gjort mellom 2002 og 2015 
på effekten av kommunikasjonsteknologi på redusering av sosial isolasjon blant eldre, 
konkluderer med at kommunikasjonsteknologi øker kvaliteten og hyppigheten av 
kontakt mellom eldre og familiemedlemmer (og spesielt barnebarn), venner, gamle 
kollegaer osv. Aller viktigst øker kommunikasjonsteknologi selvtilliten til eldre. De 
føler seg “tilkoblet informasjon”, “unge”, “som en av den moderne generasjonen”, “at 
de mestrer utfordringer”, “at de tilegner seg nye ferdigheter”, “at de forblir sosialt 
aktive” og “at de hjelpe andre online”. Spesielt det å kunne gi råd til den yngre 
generasjonen betyr mye.  49

Men mange eldre har liten kunnskap om hvilke hjelpemidler som finnes. Da UiO skulle 
utvikle en skype-app for eldre, var et av problemene de støtte på at de eldre brukerne 
ikke hadde noen formening om hva slags løsning de ville ha – fordi de ikke hadde noen 
formening om at de gikk glipp av noe.   50 51

 
Innlæringen av ny teknologi er ofte vanskelig fordi eldre ikke har erfaring med bruk av 
slik teknologi fra før. De har dermed få eller ingen “knagger” å henge den nye 
kunnskapen på.  52

 
Nettbrett og smarttelefoner gjør det lettere enn noen gang å holde kontakt med 
familie, venner og bekjente via telefon, meldinger, bilder og video – når og hvor som 
helst. Men bruker egentlig eldre eksisterende kommunikasjonsløsninger?  

Tallene tyder i hvert fall på at de yngste eldre er ganske aktive nettbrukere: 
• Tall fra SSB viser at 83 prosent av eldre mellom 64 og 74 år, og 56 prosent 

mellom 74 og 79 år, bruker internett minst ukentlig.  53

• 96 prosent av eldre over 67 år har mobiltelefon, men i underkant av halvparten 
har smarttelefon (dette er tall fra 2014).  54

Det er få undersøkelser som også inkluderer IKT-bruken til eldre over 80 år. En 
undersøkelse gjennomført av Statens institutt for forbruksforskning (heretter SIFO) fra 
2014 er det ferskeste vi har. Den viser hvor stor andel av eldre internettbrukere (67–
100 år) som bruker, mail, chat, sosiale medier og videosamtaler:  55

 Ibid.49

 Ibid.50

 Voje, A.L., et al. (2012). Kamfer Videosamtale. Rapport UiO. Finnes her.51

 Universitetet i Stavanger (2013). Ipad-trøbbel for eldre. Finnes her.52

 SSB (2016). Bruk av IKT i husholdningene. Finnes her.53

 Slettemeås, D. (2014). Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, 54

støttebehov, motivasjon og hindringer. Finnes her.
 ibid.55
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Figur. Andel internettbrukere som bruker mail/chat (daglig, ukentlig, månedlig, 
sjeldnere, aldri) etter alder. For 2014 (N =795)
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Figur. Andel av internettbrukere som bruker internett til videosamtaler (daglig, 
ukentlig, månedlig, sjeldnere, aldri) etter alder. For 2014 (N =795)
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Figur. Andel eldre med Internett-tilgang som bruker internett til sosiale medier 
(daglig, ukentlig, månedlig, sjeldnere, aldri) etter alder. For 2014 (N =795)
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Tabellene over, som er laget med SIFO-undersøkelsen som tallgrunnlag, viser f.eks at 
57 prosent – en relativt stor andel eldre over 80 år – bruker mail/chat ukentlig. Veldig 
få, benytter seg av sosiale medier ukentlig – kun 25 prosent over 80 år. Det mest 
oppsiktsvekkende er muligens hvor få som benytter videosamtale – kun 11 prosent 
ukentlig. Er det kanskje et stort uutnyttet potensial her? Erfaringer fra Ålesund 
kommune sitt Skype-prosjekt blant eldre (2013–2017) er i hvert fall overbærende 
positive. De eldre opplever kontakten med pårørende via skype som: «Å være i 
himmelen» og som «å ha hatt besøk». De gjenkjenner dessuten pårørende som sjelden 
kan være på besøk, og deltar i familiefeiringer med familien via «skype». Andre 
erfaringer fra prosjektet er at: «Nå kan bestemor være med på alt», og at man på 
«skype» kan ta pauser: «man kan snakke uten å snakke».   56

Verdt å ta med seg videre er det også at 70 prosent av de eldre internettbrukerne i 
SIFO-studien hadde behov for digital assistanse fra familie og venner. Hjelpebehovene 
er knyttet til alle faser av bruken – fra kjøp, til installasjon, til oppdateringer og til 
feilretting.  57

Hypoteser og bemerkninger 
• Det finnes enkelte forenklede tablet-løsninger for eldre som kan være lettere å 

ta i bruk. F.eks. GrandPad, Mpad, SeeSpeak, Bloom, Giraff technology. Disse 
produktene finnes ikke i Norge.  

• Det er hensiktsmessig å designe en løsning som gjør at eldre kan ta i bruk 
eksisterende teknologi, som videosamtale, og å sende bilder. 

• De eldres behov og preferanser må styre utviklingen av løsningen. 
• Godt og brukerorientert design er alfa omega for om produktet blir vellykket.  58

Touch-skjerm kan for eksempel være vanskeligere enn man tror.   59

• Siden variasjonen blant eldre er så stor, er en mulig tilnærming til et 
eldreprodukt en ikke-standardisert løsning som gir mulighet for personifisering 
av produktet (f.eks. noen velger touch-skjerm, andre ikke).  60

• Den eldre må synes løsningen er estetisk,  - ikke nødvendigvis det yngre 61

generasjoner tenker på som estetisk.  
• Organiseringen rundt produktet er en stor del av produktet. Tips til 

samtaleemner osv som kan bedre/fremme bruk.  

  Intervju, prosjektleder Skype for eldre, B. Krøvel, Ålesund kommune.56

 Slettemeås, D. (2014). Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring,  57

    støttebehov, motivasjon og hindringer. Finnes her.
 Joshi, S. G. (2016). Re-establishing Interaction Through Design of Alternative Interfaces. Article presented at  58

    eTelemed.
 Culén, A. L., & Bratteteig, T. (2013). Touch-screens and elderly users: A perfect match?. Changes, 7, 15.59

 Touch-Screens and Elderly users: A Perfect Match? & What matters to older people with assisted living needs? A  60

    phenomenological analysis of the use and non-use of telehealth and telecare.
 Greenhalgh, T., Wherton, J., Sugarhood, P., Hinder, S., Procter, R., & Stones, R. (2013). What matters to older people  61

    with assisted living needs? A phenomenological analysis of the use and non-use of telehealth and telecare. Social  
    Science & Medicine, 93, 86-94.
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Problem 7: Nedsatt funksjonsnivå og teknologi  
Alderdom fører med seg en rekke fysiske utfordringer. Nedsatt hørsel skaper for 
mange eldre problemer med å kommunisere og delta i sosiale settinger. For eksempel 
har 60 prosent av personer i aldersgruppen 60–79 år redusert hørsel.  Ifølge 62

fagansvarlig ved Finstadtunet hjelper ikke nødvendigvis høyere volum; ofte er det å 
snakke tydelig og se leppene bevege seg viktigere når det gjelder å oppfatte hva som 
blir sagt.   63

Statistisk sett har en 80-åring mistet ca. 80 prosent av øyelinsens evne til å slippe 
gjennom lys sammenlignet med en 20-åring, hvilket gjør det vanskeligere å ta i bruk 
eksisterende teknologi.  Videre har eldre ofte nedsatt reaksjonsevne, hvilket betyr at 64

det kan være vanskelig for dem å holde tritt med tempoet på eksisterende 
teknologiske løsninger/oppdateringer av løsningene osv. .  65

Hypoteser og bemerkninger 
• Hver bruker kan bestille en personlig tilpasset versjon, hvor en kan velge mellom 

få eller mange funksjoner. For eksempel, med eller uten touch-skjerm, 
videosamtale, eller flere funksjoner, som opptaksfunksjon/bildebank osv.  

• Ved dårlig syn er det viktig at knapper og meny skiller seg ut ved kontrastfarger. 
Dårlig hørsel kan bety at produktet bør ha (trådløse) øretelefoner. Videre må 
eventuelle funksjoner som krever en reaksjon fra den eldre gis god tid, slik at 
den eldre får tid til å reagere.  

Problem 8: Prate med likesinnede 
Til en spørreundersøkelse i regi av Kreftforeningen oppgir 1 av 5 (21%) med kreft at de 
har et ønske om å prate med en likemann eller en person som er i en tilsvarende 
livssituasjon som dem selv.  Noe av det viktigste med likemannstjenester er at 66

personer ikke skal oppleve å være alene om sin skjebne.  Vi tror at mangelen på å 67

kunne prate med noen i samme situasjon som en selv kan skape en følelse av å være 
alene om problemet, og muligens gi en følelse av utenforskap.  
 
Hypoteser og bemerkninger 

• En koblingstjeneste for personer i samme situasjon vil redusere ensomhet. 
• Eller å forenkle kontakten mellom eldre og eksisterende besøksvenn-/

likemannstjenester. 

 Sansetap.no (2017). Syn og hørsel blant eldre. Finnes her.62

 Intervju, Gro Østmoe Granholt (2017). Fagansvarlig Finstadtunet sykehjem.63

 Besøk til Almas hus (2017). Senter for fagutvikling og forskning, Oslo. Den 2. februar 2017.64

 Lachman & Tun. (2009). Age differencen in reaction time and attention in a national telephone sample of adults:  65

    Education, sex, and complexity matters. Finnes her.
 Kreftforeningen. (2013). Rehabilitering og mestring blant kreftrammede. Finnes her.66

 Aldring og helse. (2014). Noen å snakke med satt i system. Finnes her.67
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Så hvorfor er en gruppe eldre sosialt isolerte og ensomme? Det er ikke slik at høyere 
alder i seg selv fører til ensomhet. Man blir ikke automatisk mer ensom av å bli eldre. 
Hvis man kontrollerer for flere variabler i en multivariat analyse vil man se at alder ikke 
har noen påvirkning for følelsen av ensomhet. Det er faktorer som det å bli eldre fører 
med seg som fører til at noen opplever ensomhet. Sammenlignet med yngre 
aldersgrupper har eldre oftere dårligere helse og funksjonsbegrensninger, som igjen 
fører til at en del opplever ikke å mestre egen hverdag lengre. Dessuten har vi sett at 
mange, spesielt damer, opplever å miste partner og ende opp som aleneboende. Ca. 
35 prosent av eldre over 67 år bor alene i dag.  

Vi har også sett at en viktig beskyttende faktor mot ensomhet blant eldre er 
tilfredshet med det som er igjen av relasjoner til familie og eksisterende 
vennenettverk. Det er ikke tvil om annet enn at mange pårørende må ta en større del 
av ansvaret for eldre familiemedlemmer i årene som kommer. Vi tror at det å lage et 
produkt som letter organiseringen av kontakt mellom eldre og pårørende kan bidra til 
mange gode øyeblikk rundt omkring i landet. 

Kartleggingen har resultert i en liste over grupper eldre vi kan fokusere på i videre 
utvikling: 
1. Eldre 67+/ 75+/80+ osv. 
2. Eldre med pårørende. Her vil brukergruppe også kunne være de pårørende – 

venner/familie. 
3. Eldre uten pårørende. Her vil brukergruppe også kunne være de som jobber i 

besøkstjenester/som frivillige. 
4. Eldre uten demens – omtrent 700 000 stk.  68

5. Eldre med demens – 70 000 stk.  69

6. Eldre som bor hjemme – omtrent fire av fem eldre 67+ bor i eget hjem uten hjelp 
fra kommunen.  70

7. Eldre som bor på institusjon for eldre og funksjonshemmede – 38 700 stk.  71

8. Eldre som bor alene: ca. 80 000 menn + 180 000 damer. 
9. Eldre som mottar hjemmesykepleie – ca. 86 000 (12 %) av eldre 67+.  72

10. Eldre med nedsatte sanser: dårlig syn og hørsel osv. 
11. Eldre uten god forståelse av teknologi: antall og andel uklart.  

 SSB. (2016). Befolkningsframskrivinger: 2016-2100. Finnes her.68

 Forskning.no (2015). Frykter 400 000 med demens i Norge. Finnes her.69

 SSB. (2013). Eldres bruk av helse og omsorgstjenester. Finnes her.70

 Ibid.71

 Ibid. s.5472
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