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Bakgrund 
Sen 2017 har Götabiblioteken arbetat med samverkan mellan bibliotek och omsorg vad gäller 
digitala tjänster, i två olika projekt. Det första – Taltidning till fler – handlade om att synliggöra 
taldagstidning och andra tillgängliga medier. Alla Götabiblioteken deltog. Det andra projektet – 
Digitala tjänster för alla – handlade om att stärka användningen av digitala tjänster i ett bredare 
perspektiv och inbegrep även VR-teknik. Förutom tillgänglighet, var demokrati och självständighet 
viktiga begrepp i arbetet. I detta projekt deltog personal från bibliotek och omsorg samt äldre och 
andra personer med funktionsnedsättningar på boenden och i dagverksamheter, från Motala, 
Åtvidabergs och Ödeshögs kommun. På grund av coronapandemin fick det avslutande arbetet i 
projektet våren 2020, delvis göras digitalt. Vid uppföljningen hösten 2020 noterades att kontakten 
mellan bibliotek och enheterna inom omsorgen, knappt upprätthölls bland annat på grund av att 
personalen och hyresgästerna inte kunde träffas fysiskt. 

Tanken väcktes därför att undersöka hur man kan utveckla samverkan mellan bibliotek och 
omsorg trots att det inte går att träffas fysiskt? Hur kan man använda digital teknik för att stötta 
personal och målgrupper till att få tillgång till digitala tjänster, på distans? 

Undersökningen har genomförts genom sökningar på internet på svenska och engelska, samt 
genom samtal med representanter för olika kommuner och organisationer i Sverige, Norge och 
Åland. 
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Bibliotek och omsorg i samverkan 
Digitala tjänster inom Götabiblioteken 
Götabiblioteken har sen många år tillbaka ett antal digitala tjänster, alltifrån att kunna söka och 
reservera böcker via webbsidan, till digital läsning och lyssning av böcker, tidningar och 
strömmande film. 

De flesta av biblioteken kan även ge teknikstöd så att medborgare i kommunen kan lära sig hantera 
sin mobil, surfplatta eller dator. I Motala och Norrköping finns DigidelCenter på biblioteken och på 
Linköping stadsbibliotek finns den Digitala kreativa verkstaden. På Götawebben finns handledning 
för hur man använder digitala tjänster som Biblio, Pressreader med mera. 

I och med pandemin har biblioteken också börjat sända programaktiviteter digitalt, ofta som filmer 
på Facebook och Youtube-kanaler. Dessa filmer kan ibland nås via Götawebben. Det förekommer 
även livesända event i Zoom, samt möten för till exempel bokcirklar via bokcirklar.se och live via 
Zoom och Google Meet. Linköpings bibliotek ger även teknikstöd via videolänk. 

Inget av Götabiblioteken lånar ut surfplattor utanför biblioteket, men några har surfplattor att låna 
och använda på biblioteket. 

Götabiblioteken och omsorgen 
I anslutning till detta uppdrag bad jag tillgänglighetsbibliotekarierna berätta hur de arbetar 
specifikt för målgrupperna personal och brukare som finns inom omsorgen. Hur har kontakterna 
sett ut det senaste halvåret och vad handlade det i så fall om? Och vilka planer har de för att ha 
kontakt med omsorgen i kommunen det kommande halvåret och i så fall om vad? 

Sex bibliotek svarade. Av dessa är det fem som har hållit, och planerar att fortsätta hålla, kontakt 
med omsorgen. En del har även kontakt med högläsare och läsombud. Fokus ligger på fysiska 
böcker och läsning. Två bibliotek har haft kontakt med omsorgen angående digitala tjänster. Det 
gäller dels Motala och det fortfarande pågående VR-projektet, dels Valdemarsvik där 
tillgänglighets-bibliotekarien har gjort Legimus-registrering via Skype.  

Inget bibliotek planerar någon aktivitet om eller med digitala tjänster för omsorgen den närmaste 
tiden, men ett bibliotek vill ha aktiviteter på sikt, då det finns intresse hos hyresgäster på boenden, 
för detta. 

I Ödeshög har biblioteket gjort en telefonenkät hos låntagare som är 65 år eller äldre, om deras 
digitala kunskaper och om det finns intresse för hjälp med digitala tjänster. Biblioteket har fått 
pengar från Stärkta bibliotek för att stötta seniorer med detta. I Ödeshög finns många äldre och det 
är en landsbygd med få kontor för olika samhälleliga funktioner.  

I enkäten frågade bibliotekspersonalen om personen använder dator och/eller smarttelefon, om 
det var något de behövde hjälp med vad gäller digitala tjänster, som till exempel BankID, 1177 eller 
försäkringskassan, samt om de vill bli kontaktade för hjälp. 65 % svarade att de inte behöver hjälp, 
utan får det av barn eller barnbarn. Det flesta vill lära sig att använda BankID, swish och appar rent 
allmänt. 

Bibliotekspersonalen trodde att det skulle vara fler som ville ha hjälp. Kanske hade de fått andra 
svar före pandemin. De tror att en del redan på ett eller annat sätt har tvingats börja hantera 
digitala tjänster sen förra våren. 
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Samverkan mellan bibliotek och omsorg i andra delar av 
Sverige 
Förutom Regionbibliotek Östergötlands information från projektet Digitala tjänster för alla, går det 
inte att hitta några uppgifter om samverkan mellan bibliotek och omsorg, vare sig för äldreboenden 
och gruppboenden, förutom för Rättviks kommun som har arbetat med att stärka digital 
delaktighet i några år. 

Rättvik 
Rättviks kommun vill öka den digitala delaktigheten för alla i Rättviks kommun: ”Datorer och 
surfplattor är självklara redskap för att öka självbestämmandet hos brukarna.” Man har också 
arbetat för att tjänster och produkter ska vara tillgängliga så att det inte skapas nya hinder för äldre 
personer eller personer med kognitiva funktionsnedsättningar. 

Inledningsvis utbildades ett trettiotal teknikcoacher inom socialförvaltningen för att säkerställa att 
digitaliseringens möjligheter skulle nå ut till alla verksamheter. Två teknikcoacher inom daglig 
verksamhet öppnade en dataverkstad där brukarna efter egna förutsättningar, intressen och behov, 
fick arbeta med teknik och olika program. 

2019 genomfördes projektet Stärkt Digital Kompetens för att stärka den digitala kompetensen hos 
all vård- och omsorgspersonal i kommunen. Kommunen samarbetar med Mora folkhögskola med 
bland annat den nationellt sökbara distansutbildningen "Anpassad IT – vägen till digital 
delaktighet" för personer med måttlig utvecklingsstörning. Kommunen testade förra året 
lärplattformen Digi-JAG. Läs mer om Digi-JAG senare i rapporten. 

Biblioteket beskrivs som en central resurs i kommunen arbete för digital delaktighet och man har 
byggt upp ett DigidelCenter. Våren 2020 gjorde biblioteket att antal videopoddar som går att se på 
Youtube. De berättar om DigidelCenter och ger tips om Biblio och olika böcker för alla, även barn 
och vuxna och faktaböcker. DigidelCenter har också skaffat streamingutrustning med bland annat 
kamera och video-tv på filialbibliotek. Biblioteket kan på så sätt strömma föreläsningar till 
filialbiblioteken och under 20-30 fredagar strömmade de konserter till äldreboenden från 
föreningen Lyckkällan, med musik som passar målgruppen. Inköpet av utrustningen berodde inte 
enbart på coronapandemin, utan att det är långa avstånd i kommunen. 

Den tidigare varianten av teknikcoacher är inte aktiva, utan numer är det teknikgymnasiestudenter 
som under sin praktik stöttar målgrupperna inom både LSS- och äldreomsorgen. Just nu får 
studenterna dock inte komma till boendena.  

Under en period testade biblioteket att ge digital första hjälpen via telefon. Personer kunde boka in 
sig på  tider och få hjälp av projektledaren för digitaliseringsarbetet, men det var svårt att guida 
seniorer via telefon. 

På grund av personalbyten och pandemin, händer det inte så mycket just nu i 
digitaliseringsarbetet, men biblioteket har planer. De vill göra digitala konstutställningar där 
konstnären kan berätta om sina verk. Biblioteket ska också ordna med inläsning av 150 år gamla 
texter om hur det var att leva i Falun förr i tiden och erbjuda det till äldreboenden.  

Internationell utblick 
I sökningar för USA, Kanada och Australien finns inga exempel på samverkan mellan bibliotek och 
äldreboenden eller mellan bibliotek och målgruppen personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Det finns dock en del arbete med distansundervisning för att lära äldre att 
använda digitala tjänster. Det presenteras längre fram i rapporten. 
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Bibliotek, kommuner och regioner stöttar 
äldre 
Även om det inte går att hitta exempel på samverkan mellan bibliotek och omsorg för utveckling av 
digital kompetens för dem som bor på särskilda boenden, så pågår det ändå en form av 
digitalisering. Den beror oftast på coronapandemin och det handlar om att bibliotek, eller andra 
enheter inom kommunen, lånar ut surfplattor till äldre. Syftet är i första hand att bryta de äldres 
isolering. I vissa fall är det kompletterat med utbildning. 

Storfors bibliotek 
Storfors bibliotek har fem surfplattor för utlåning till 65+ sen september 2020. Surfplattorna är 
förberedda för videosamtal och har surfabonnemang. Biblioteket har fått surfplattorna från Region 
Värmland. Man kan låna surfplattan i en månad. Låntagaren får handhavandestöd fysiskt på 
biblioteket eller via telefon. 

Enligt bibliotekschefen har det inte blivit någon efterfrågan. Biblioteket har annonserat i en tidning 
som når alla i kommunen och på bibliotekets hemsida. Bibliotekschefen tror att många har en 
surfplatta  som de har fått från barn eller barnbarn, men att det är handhavandet av den som är ett 
problem. Just nu är det svårt att kunna ge den första introduktionen fysiskt. Innan pandemin hade 
man aktiviteten Surf för senior och bjöd även in sig till äldreboenden. Alla som kom till dessa 
träffar, hade egen surfplatta eller telefon, men klarade inte av att använda dem. 

Gotlands bibliotek 
Sen februari i år kan personer på Gotland som är 65+, 
låna surfplatta via biblioteket. Kommunen köpte in 25 
stycken Samsung och 25 Ipad. Plattorna är registrerade i 
Teamviewer så att IT-ansvariga kan hålla koll och styra 
vissa funktioner på distans och så att bibliotekarier kan 
stötta på distans. Tjänsten finns i olika prisnivåer. 
Kostnaden för denna satsning på Gotland är strax under 
10 000 kr per år samt ett tillägg för mobila enheter. 

På Gotland får man låna surfplatta i tre månader och då 
ingår Internet och flera appar som för videosamtal, att 
träna hemma, se på film eller lyssna på musik. Det är 
gratis och surfplattan hämtas på biblioteket eller kan fås 
hemlevererad via Boken kommer. 

Man kan få en introduktion på biblioteket och har 
möjlighet att boka tid för support en eftermiddag i 
veckan. Det finns även flera manualer på bibliotekets webbsida. 

Alla surfplattor är för närvarande utlånade, men man kan ställa sig på kö. Bibliotekarie Elsa 
Langland på Almedalens bibliotek tror att det är kommunikatören på Hälsofrämjandets arbete 
samt medverkan i lokala media som gett den goda responsen. 

På sikt vill biblioteket jobba med föreningar för att få med fler som kan hjälpa de äldre och man vill 
även jobba med gruppundervisning. 

Korpen Gotland och Hälsofrämjandeenheten bjuder också in till kostnadsfria digitala 
fredagsträffar för seniorer där man småpratar utifrån några olika teman. Man måste ha egen 
utrustning, men kan få stöd om man känner sig osäker. 
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Uddevalla stadsbibliotek och Socialtjänsten 
Uddevalla bibliotek lånar ut Ipads sen oktober 2020. Det är för 75+. Det följer med skriftliga  
instruktioner och låntagaren förväntas lära sig på egen hand, men bibliotekspersonal har även 
hjälpt till lite. Surfplattorna kan lånas i en vecka. Det har funnits intresse för att låna surfplattorna, 
men nu går det på sparlåga då biblioteket knappt har haft öppet och man måste komma till 
biblioteket för att hämta surfplattan. I centrala Uddevalla finns ett publikt nät som man kan 
använda, men övriga förväntas ordna uppkoppling på egen hand. 

Uddevalla kommun är en av tio modellkommuner för digitalisering av äldreomsorgen. Utlåningen 
av surfplattor på biblioteket räknas in som en del i det projektet, men enligt Christer Fransson, 
huvudprojektledare för välfärdsteknik, hade man troligen ordnat med utlåning även om man inte 
varit modellkommun.  

Malin Strömberg, aktivitetssamordnare och Jana Persson Edgren, verksamhetsutvecklare inom 
Socialtjänsten, förbereder en digital utbildning på distans för äldre i att hantera videokonferenser. 
I slutet av februari och en bit in i mars genomför Malin och Jana en enkätundersökning, Social och 
digital? riktad till äldre om vad de behöver för kunskap för att kunna hantera 
videokonferenssamtal. Malin och Jana vill ordna med distanskurs om appen Teams, men beskriver 
det som ett experiment om hur det ska gå att lösa det helt digitalt. Av de svar de har fått in hittills, 
kan de se att många har testat videosamtal via Facebook, Messenger och Facetime, men att 
personen oftast blir uppringd. Hälften av de som svarat, har inte ringt upp själva. 

Malin och Jana kommer att göra en steg-för-steg-kurs i verktyget Infocaption https://
www.infocaption.com/, som kommunen redan använder internt. Med Infocaption kan man skapa 
guider som kan delas med medarbetare eller kunder. Kursen blir klickbar i steg för steg, med 
filmer, texter och bilder. De som vill gå kursen kommer att få låna Ipads som är förberedda med 
ikoner för det som kursdeltagaren behöver komma åt. De får även en skriftlig manual och Malin 
och Jana kommer att ge stöd via telefon. 

När de äldre väl har lärt sig att använda videokonferens, ska Malin och Jana gå över till att jobba 
med Livsberättargrupper igen. Det är en samtalsmetodik som är utvecklad av Stadsmissionen där 
deltagarna delar sina livshistorier och pratar om nutid och framtid. De hade precis börjat jobba 
med livsberättargrupper för seniorer när pandemin slog till och det blev omöjligt att träffas fysiskt. 

Som aktivitetssamordnare driver Malin också ett it-café och i det arbetet har man samverkat med 
biblioteket som gett datorstöd till besökare. Nu försöker man få ett mer samlat nätverk för de som 
ger digital service till kommuninvånare, så att kommuninvånarna inte ska inte behöva bry sig om 
vem som ger det digitala stödet. 

Alingsås 
Förebyggandeenheten i Alingsås kommun erbjuder de som bor i eget boende och som är 75 år eller 
äldre, att kostnadsfritt låna en surfplatta via dagverksamheten. Med surfplattan följer en förenklad 
bruksanvisning. Man får hjälp att komma igång, men har också tillgång till support under hela 
lånetiden. Lånetiden är maximalt en månad. 

Förebyggandeenheten sökte våren 2020 pengar om att bryta ofrivillighet ensamhet bland äldre. De 
har köpt in 30 Samsung-surfplattor. De kom igång i höstas och intresset har varit stort. 
Surfplattorna lånas ut och de har på folk på kö. De har haft annonser i tidningar vilket gjorde att 
många hörde av sig. De har även spridit information via pensionärsföreningar och hemtjänst samt 
kommunens Facebook-sida, Instagram och hemsida. Även anhöriga ser informationen. 

Förebyggandeenheten har parallellt startat Seniorlinjen, ett stöd för de över 65 år som behöver 
hjälp att hitta rätt inom kommunens verksamheter och bland andra aktörer. Man kan också ringa 
för att bara prata. Många hörde av sig efter att man annonserat om detta i tidningen. 

Surfplattorna kunde man först låna en månad, men nu är det i två månader. Ansvariga frågar om 
låntagaren kan koppla upp sig på intranätet. Om inte, får de surf i två månader. 
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Förebyggandeenheten har rensat startsidan på surfplattan så att det inte är för mycket intryck. De 
har lagt till appar som de tror att de äldre har glädje av. 

Med surfplattan följer en förenklad bruksanvisning om hur man startar och stänger av. Det är inte 
en helt optimal lösning. Låntagaren kan även boka tid med den som ansvarar för fixartjänst för 
över 67+ och som kan komma hem till dem och visa hur man använder surfplattan. Anhöriga har 
också hjälpt till, medan andra låntagare har sagt att de behöver mer hjälp. En del låntagare har 
ringt och frågat om hjälp hos ansvarig för Förebyggandeenheten. I början hjälpte frivilliga från en 
förening med seniorer till och man träffades då på biblioteket i Alingsås, men det gick inte efter 
pandemins andra våg. Biblioteket har i övrigt inte varit med, men det går att få IT-support på 
biblioteket. 

Göteborgs stad och Kvibergs äldreboende 
Göteborgs stad genomför ett ESF-projekt, GO-DigIT, för att öka den digitala kompetensen hos 
personal inom omsorgen. I projektet har man bland annat ställt samman tips på digitala aktiviteter 
med surfplatta för äldreomsorgen (https://gotland.se/108210). Tipsen innehåller till stor del 
exempel på appar och tjänster som användes i projektet Digitala tjänster för alla. 

På Kvibergs äldreboende i östra Göteborg hade man sen tidigare två surfplattor, men i juli 2020 
fick de ytterligare tio surfplattor. De har delats ut på alla äldreboenden i stadsdelen. Surfplattorna 
innehåller olika spel, men man kan även gå på museum, besöka sevärdheter, titta på naturbilder, 
lyssna på musik och på ljudböcker. Hyresgästerna kan också hålla kontakt med sina anhöriga via 
Skype, Facetime och Whatsup. Personalen hjälper till med att skapa egna konton, så att 
hyresgästerna ska kunna logga in och ut själva. Personalen ger stöd så att de äldre som är aktiva, 
kan sitta med surfplattan på egen hand. De flesta av undersköterskorna är utbildade så att de ska 
kunna stötta i användandet. Det finns även laptop på avdelningen, där anhöriga kan tala via 
Teams.  

Nadica Vukosavljevic är omsorgshandledare och IT-ambassadör på Kvibergs äldreboende. De har 
56 hyresgäster. Boendet har även kulturombud. Nadica lär personalen att använda olika digitala 
tjänster. Arbetet  med att stärka personalens kompetens i IT har pågått i nästan 3 år. Personalen 
stöttar sen hyresgästerna. En del hyresgäster behöver hjälp, andra har kompetens och ber om att 
en surfplatta. Boendet har tre till fem surfplattor per enhet så att alla hyresgäster kan ha möjlighet 
att använda en. 

Göteborgs stad styr vilka appar som används, men Nadica har bett om fler appar utifrån 
hyresgästernas önskemål. Boendet har Wifi, Chromecast och bärbara högtalare. 

Hyresgästerna använder mest spel,  Netflix, SVT-play, Youtube, SVT nyheter, mindfulness-appar 
för de med demenssjukdom, Harpan, Wordfeud, Spotify, schack och kortspel. Boendet har börjat 
få en del 40-talister som hyresgäster och som redan lever med teknik, medan de äldre använder 
tekniken lite mindre. De äldre frågar inte efter surfplattan själva, men blir de erbjudna att använda 
en, så gör de gärna det. 

Nadica har inte haft kontakt med Kortedala bibliotek i detta sammanhang. Det är snarare 
aktivitetsansvariga som har den kontakten. 
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Linköpings kommun 
Sen maj 2020 kan hemtjänsttagare i Linköping låna surfplattor av kommunen under 
coronapandemin. Totalt har man köpt in 199 surfplattor, varav 149 stycken kommer att användas 
inom hemtjänsten och övriga är komplement till de surfplattor som redan finns tillgängliga för 
boende i kommunens vårdbostäder. Användarna får tekniskt stöd av personal i verksamheterna, 
via trygghetsvärdar eller samordnare inom hemtjänst och på vårdboenden. 

Modellkommuner för äldreomsorgens 
digitalisering 
1 juni 2020 utsåg SKR tio kommuner som ska fungera som modell för äldreomsorgens 
digitalisering. De ska tillsammans med SKR stötta andra kommuner med kunskap om digitala 
tjänster och välfärdsteknik. Kommunerna är Borås, Eskilstuna, Grästorp, Kalmar, Karlstad, 
Kramfors, Lund, Skellefteå, Uddevalla och Övertorneå. Satsningen pågår 2020-2022. 

SKR har också inrättat en nationell stödfunktion som ska samla, skapa och sprida fördjupad 
kunskap och kompetens inom områden som rör verksamhetsutveckling av äldreomsorgen genom 
digitalisering. Stödfunktionen kallas Kompetenscenter välfärdsteknik och ska ge råd, stöd och 
vägledning till alla kommuner i frågor som rör utveckling av välfärdsteknik och vid 
implementering av digital teknik i kommunalt finansierad äldreomsorg. 

Modellkommunerna har hittills prövat till exempel sensorer som kan larma personal automatiskt 
om boende ramlar, medicingivare som talar om när det är dags att ta medicin och digital signering 
av HSL-uppdrag. Karlstads kommun har ordnat med två visningsmiljöer för smarta produkter och 
lösningar som underlättar i vardagen där man kan ta del av några av de produkter som finns att se 
och prova just nu. Få av modellkommunerna har med bibliotek i arbetet. 

Arbetet i Uddevalla har delvis beskrivits ovan. Här kommer två exempel till. 

Borås kommun  
Borås kommun kommer från hösten 2021 att 
erbjuda 75+ att låna surfplattor gratis. Syftet 
är att minska behovet av hjälp från 
hemtjänsten. De vill få seniorer att känna 
nyfikenhet och trygghet med tekniken och 
att använda den för inköp och betala 
räkningar digitalt. Det skulle ha börjat redan 
hösten 2020, men det har varit krångel med 
upphandling. Olika förvaltningar samverkar 
i arbetet. 

Hösten 2019 startade vård- och 
äldreförvaltningen Digidel Senior, en variant 
på DigidelCenter, men riktad till just 
seniorer för att göra dem mer digital 
delaktiga. I och med pandemin fick de elva 
mötesplatserna stänga, men behoven att 
träffas kvarstod. De äldre erbjuds därför 
mobila mötesplatser där personal åker runt 
och möter seniorer där de befinner sig, till 
exempel vid  matbutiker. Vård- och äldreförvaltningen arrangerar även digitala möten vid två-tre 
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tillfällen per vardag. Aktiviteterna kräver att deltagaren har en dator, smarttelefon eller surfplatta 
med internetuppkoppling. 

Eskilstuna kommun 
Eskilstuna kommun samverkar tillsammans med bland annat Region Sörmland i en organisation 
som kallas Samhällskontraktet. Samhällskontraktet står bakom ett antal videos, Välfärdsteknik i 
Virustider https://www.samhallskontraktet.se/vtv, där de ger tips, råd och kunskap om tekniska 
och digitala hjälpmedel som underlättar vardagen, speciellt för den som är lite äldre. Det kan 
exempelvis röra sig om beställningar, informationssökning, shopping, bankärenden och sociala 
kontakter. Programmet ska även ge inspiration och visa hur digitala lösningar kan användas för 
underhållning i olika former, fysisk träning och deltagande i aktiviteter på distans. 

Målgruppen för programmet är äldre utan funktionsnedsättningar, som redan är lite bekanta med 
att använda surfplatta och mobil och som har eget boende. Organisationerna bakom 
Samhällskontraktet vill nå de äldre som inte nås via föreningar som SPF Seniorerna.  

De kortare filmerna har lagts på samarbetsorganisationernas webbsidor. En kortvariant av filmen 
visades på vårdcentraler. Man har även fått uppmärksamhet i media. 

Fik@rummet 
Inom Samhällskontraktet pågår 
även utveckling av en digital 
mötesplats, Fik@rummet. Det är 
en app för äldre personer så att 
de kan mötas digitalt. Deltagarna 
kan skapa samtalsbord och bjuda 
in andra, upp till fyra vid varje 
bord. Man kan ha videosamtal, 
röstsamtal med foto på de som 
samtalar eller chattsamtal. 

Målgruppen är äldre personer 
som upplever social isolering och 
är i behov av ökad social 
gemenskap. Även personer på 
äldreboende kan vara med. Appen är inte lanserad än, men ansvariga hoppas att den är klar till 
sommaren 2021. Appen testas i Eskilstuna kommun och Västerås stad, men ska spridas till andra 
kommuner också. Den finns för både iPad och Android. 

Man kan kontakta Petra Heideken Wågert, universitetslektor i sjukgymnastik och docent i 
fysioterapi på Mälardalens högskola, som ansvarar för Fik@rummet, om man är intresserad av att 
pröva appen i höst. 

Nordiskt exempel på digitalt stöd till äldre 
ÄLDis på Åland 
ÄLDis, Äldreomsorg på distans är en digital form av samordnad äldreomsorg som ska ”gynna 
självständighet, trygghet, aktivitet, delaktighet och valfrihet för den äldre befolkningen”. Det var 
från början ett projekt 2013-2015, men har övergått till ordinarie verksamhet. Under projektet 
deltog alla  16 kommuner på Åland. Nu är sju av kommunerna med. Koordinator Liz Karlsson 
tycker att kommunerna har svårt att hitta nya användare, men hon får inte leta själv, utan det ska 
kommunerna göra. Denna e-tjänst, ÄLDis, lösgör tid för omvårdnadspersonal, så Liz menar att 
kommunerna borde vara mer intresserade. Liz försöker berätta för alla som hon vet möter äldre, så 
att de kan berätta i sin tur.  
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Kommunerna samverkar med företaget Arctic Connect https://www.arctic-connect.com vad gäller 
videokonferenstekniken. 

De äldre får en 22 tum pekskärm. Skärmarna ska vara så enkla som möjligt att använda. Liz träffar 
den äldre fysiskt för genomgång av hur det fungerar. Användarna får också en bruksanvisning med 
bilder. Möjligheterna på datorn är nedbantade så att de ska känna sig trygga. Användarna är 80 år 
och uppåt. 

På skärmen finns: 

• startsida kallad ”Paviljongen”, där anhöriga kan vara i kontakt med den äldre  

• aktivitetskalender där Liz skriver in program som gymnastik, med mera; här deltar även 
sjuksköterskestuderande för att bekanta sig med detta arbetssätt; en församling har 
aktivitet varje fredag 

• en katalog över vilka som är med så att de äldre kan ringa varandra och lär känna varandra 
även i verkliga livet 

Tidigare fick Liz, som arrangör, ringa upp de äldre och höra om de ville vara med, men nu kan de 
själva välja om de vill vara med eller inte. 

Liz har även börjat utbilda andra äldre, kallat Seniorsurfen. Målgruppen är de som har 
smarttelefon, men Liz har också grundkurs i hur man använder surfplattor. Första träffen behöver 
vara fysisk menar Liz, men då många hade Messenger, så har hon under coronapandemin kunnat 
hålla kurs via Messenger. Hon har grupper om 5-6 stycken samtidig och totalt är det 45 
kursdeltagare. De kunde ha fysiska träffar i höstas och skulle börja med det igen i februari i år. Hon 
har fått en morgontid på bibliotek för att hålla dessa träffar. 

Olika aktörer för hjälpmedel och 
undervisning 
Sverige 
Den undervisning för äldre som går att finna, verkar i första hand vara inriktad för äldre som är 
ganska aktiva och pigga. Men allra först kommer här exempel på hjälpmedel som är tänkt för äldre 
som har svårt att lära sig digitala hjälpmedel. 

Noisolation - KOMP 
KOMP https://
www.noisolation.com/se/komp/ 
är både en produkt och en app. 
Produkten består av en dator med 
en vridratt som används av den 
äldre och av en app som kan 
användas av personal inom 
kommunen, familjemedlemmar 
och vänner. 

Via appen kan man dela foton, 
meddelanden och ringa videosamtal direkt till den som tittar på KOMP-skärmen. Personen med 
KOMP-skärmen kan enbart ta emot information. 

På startsidan visas vilken dag det är, hur mycket klockan är och man kan även välja att lägga in 
väder och dagens plan, som när det är dags att ta medicin eller när hemtjänsten kommer. Efter en 
kort stund går det automatiskt över till att visa foton som personal eller familj har lagt in. Man kan 
bestämma om det ska vara text till bilden, hur länge bilden visas och i hur många dagar.  
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Om någon ringer till personen börjar KOMP att ljuda och det visas en nedräkning på skärmen att 
samtal är på gång om några sekunder. Det syns även bild och namn på den som ringer. 

KOMP-skärmen kostar 7 990 kr,  plus frakt. Antingen kan den kopplas till Wifi eller kompletteras 
med SIM-kort för 4G. Detta köper man av NoIsolation för 199 kr/månad för obegränsad 
användning. 

NoIsolation finns i Norge och har hittills fokuserat på den marknaden. I Norge har de KOMP-
samarbeten med cirka 60 kommuner och regioner. I Sverige finns cirka 600 privat eller offentligt 
finansierade KOMP hos svenska användare. Det finns pilotprojekt i bland annat Jönköping (privat 
hemtjänst), Södertälje (offentlig hemtjänst) och Göteborg (bland annat hemtjänst).  

De flesta av kunderna är kommuner och regioner som vill motverka ensamhet och social isolering 
bland äldre som bor hemma, eller använda KOMP för att öka kvalitet och kapacitet i hemtjänsten 
och på olika slags boenden. Företaget/kommunen kan ha en inloggning i webbläsare där man kan 
göra samma sak som i appen, men personalen får även tillgång till kalender för att lägga in 
påminnelser, samt ett administrationsverktyg om man har flera användare. Licenskostnaden är 
149 eller 499 SEK exklusive moms/månad per KOMP. Licenskostnaden varierar beroende på hur 
många funktioner man vill kunna använda. 

KOMP används även av andra målgrupper som har svårt med det tekniska, inklusive personer med 
demenssjukdom. Det finns kommuner som har köpt in KOMP och sen lånat ut eller sålt till 
subventionerat pris, till användare. 

Under 2021 gör NoIsolation en satsning på Sverige och har samarbetsprojekt med svenska 
kommuner och regioner. De kan delfinansiera sådana projekt. Det kan vara kommuner eller 
organisationer som har någon tydlig problematik där KOMP kan vara en lösning och där 
NoIsolation får ta del av resultat 

DigiCare 
DigiCare är egentligen två appar, DigiCare Tillsammans och DigiCare 
Anhörigstöd. 

DigiCare Anhörigstöd https://www.digicareapp.com/anhorigstod/ är en 
kommunikationstjänst där anhöriga ska kunna kommunicera med personal 
inom hemtjänst eller boende. Den ska förbättra kommunikation så att 
anhörig känner sig delaktig och involverad. Appen är tänkt att köpas av 
kommuner och eventuellt regioner för användning inom omsorg och vård. 
Användargränssnittet ser likadant ut för anhörig och personal, men det 
finns ett administratörsgränssnitt på dator. 

DigiCare Tillsammans https://apps.apple.com/se/app/digicare-
tillsammans/id1523064260 är en app för vem som helst som vill ha ett stöd 
för att skapa intressanta möten. Den kan användas i mobil eller surfplatta. 
Man måste ha viss kunskap om appar, men måste inte ha testat videomöten 
tidigare. Man kan få hjälp av volontärer för att komma igång med 
videomöten. Av ca 470 användare så här långt, är det ett 20-tal som frågat 
efter sådan hjälp. Tjänsten är gratis 2021 och sen får företaget se hur de gör framöver. 

SeniorNet Sweden 
SeniorNet Sweden https://seniornet.se/  är en ideell IT-förening som ”hjälper seniorer att använda 
den moderna digitala teknik som är nödvändig i dagens samhälle”. De har drygt 40 lokala klubbar 
och ca 8 000 medlemmar. I Östergötland finns en klubb i Linköping. Medlemskap kostar 250 kr/
år. Man får då tillgång till stöd, kurser som är gratis eller till låg avgift och till gratis 
utbildningsmaterial för Officepaketet och Windows 10 på https://www.aktiv.se/.  

SeniorNet har börjat arrangera digitala kurser och hålla medlemsmöten via Zoom. Kjell Edling, 
ordförande i Linköping berättar att de har använt Jitsi, vilket är något enklare att använda, samt 
att man inte behöver ett konto. Medlemmarna efterlyser kurser i att använda mobiltelefon. Kjell 
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Edling har funderat på att använda Jitsi för en sådan kurs, 
men han menar att det är svårt att ha kurs om mobiltelefon, 
där man använder mobilen som redskap, eftersom man kan 
behöva ändra i inställningar i den. Det är möjligen lättare att 
ha fortsättningskurser digitalt, men svårare för nybörjare.  

Varje torsdag arrangerar SeniorNet Sweden en Zoomträff om 
hur man använder Zoom. De har gått ut via DigiCare appen 
och berättat om dessa träffar. Det är dock enbart 40-50 
personer som deltar, vilket ordföranden i Linköping menar 
visar hur dåligt det är med kunskap i att koppla upp sig med 
den här typen av verktyg. Han önskar att de i Linköping hade 
ordnat med lokala utbildningar om videokonferensverktyg 
tidigare. 

Ytterligare ett exempel från SeniorNet är Malmö https://
www.seniornetmalmo.se/. De har ställt om och arrangerar 
digitala kurser via Zoom. 

Seniorsurfarna och Digitala jag 
Här bör även nämnas att UR sen 2019 
producerar programmet Seniorsurfarna 
https://www.svtplay.se/seniorsurfarna  
och Seniorsurfarskolan, där man går 
igenom olika digitala tjänster. Programmet 
har hittills producerats i två säsonger med 
sex avsnitt vardera. 

Digitala jag https://www.digitalajag.se/ är 
ett samarbete mellan Google 
Digitalakademin och Arbetsförmedlingen. 
Tjänsten är gratis. Den innehåller korta 
webbkurser, till största delen i textformat, inom ämnena Säkerhet & Integritet, Kommunicera 
online och Söka jobb. Syftet med tjänsten är att ”alla ska känna sig trygga i den digitala vardagen”. 

Studieförbundet Vuxenskolan Västerbotten 
En del studieförbund som 
Medborgarskolan och Studieförbundet 
Vuxenskolan har distansutbildningar. Det 
finns i Östergötland, men ett annat 
exempel är SV Västerbotten. Ansvarig 
berättar att digitaliseringen i deras 
verksamhet är viktig och de har en person 
som speciellt jobbar med detta. 
Digitaliseringen handlar om att arrangera 
kurser om digitala tjänster och om hur 
studieförbundet kan stötta föreningar. 
Ansvariga inom SV Västerbotten menar att 
de även själva behöver lära sig mer och även få andra att tycka det är kul.   

Distansutbildningarna i SV Västerbotten handlar bland annat om hur man jobbar i förening, hur 
man deltar och leder digitala studiecirklar, att odla mat och chokladprovning. De använder Jitsi. 
SV Västerbotten ber cirkelledarna att skicka ut en lathund i förväg samt att ha ett förmöte där man 
får testa Jitsi, innan man börjar studiecirkeln. 

I Vindeln har cirkelledare Susanne Gudmuns haft högläsning på distans till tre äldreboenden med 
sammanlagt nio avdelningar. Susanne är inte frivillig högläsare, utan anställd som cirkelledare på 
SV för att läsa högt. 
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För att få vara med, måste boendet ha digital utrustning med kamera och mikrofon. På så sätt kan 
Susanne kommunicera med de som lyssnar och med personal. Hon samtalade med enhetschefer i 
förväg och bestämde tider då hon kunde högläsa för hyresgästerna.  

Hon har riggat för sändning i en hörna på studieförbundets kontor. Hon har haft en beachflag med 
SV:s logga synlig, samt vas med blommor för att skapa en fin miljö. De har använt Skype eftersom 
det är den tjänst som kommunen har. 

Hon har sänt till en avdelning i taget. Tyvärr har det inte blivit så många tillfällen som hyresgäster 
har kommit till detta. Boendena har tekniken, men Susanne upplever att personalen inte alltid haft 
rätt kompetens, att de inte har tyckt läsning är viktig och/eller att de inte hinner koppla upp till 
lässtunden. Hon kommer att sluta med denna tjänst nu. De få gånger som hon har läst, har det 
dock fungerat bra. Då har det varit en personal på plats som sitter tillsammans med brukarna på 
boendet, men hon menar att det inte är helt nödvändigt om personalen kopplar surfplattan till en 
tv-skärm. Då kan hon läsa på och personalen kan göra annat, men hinna kolla då och då att allt 
fungerar. 

Seniorportalen 
Ett av de mest intressanta exemplen att studera närmare, är 
Seniorportalen https://senior.mediapoolen.se/ . Det är en 
medieplattform för seniorer inom äldreomsorgen och på äldreboenden. 
Den drivs av Mediepoolen, ett bolag ägt av kommuner i Västra Götaland. 
Här finns videofilmer för träning och om olika fakta med mera, e- och 
ljudböcker, länkar till radioprogram och poddar, tidskapslar om olika 
ämnen som knyter an till äldre samt webblänkar till bland annat olika 
quiz. 

Man måste ha ett konto för att kunna använda tjänsten. Det har blivit ett 
stort intresse för tjänsten utanför Västra Götaland och bolaget har 
diskuterat om den eventuellt ska släppas till fler kommuner i Sverige. En 
bedömning från dem är det kan kosta 1 kr/invånare för kommun eller 
5-15 tkr/år för boende. I nuläget kan man få testa tjänsten i tre-fyra 
månader. 

Internationella exempel 
Seniornett i Norge 
Seniornett i Norge https://www.seniornett.no/ är ungefär som SeniorNet Sweden. De har 
lokalföreningar i hela landet. Man anmäler sig som medlem i lokalförening eller till den nationella 
organisationen. Det kostar 350 NKR/år. 

Som medlem kan man få individuell hjälp via telefon eller bli inkopplad till 
fjärrstyrningsprogrammet Teamviewer och få stöd den vägen. Lokalföreningarna har kurser och 
datavägledning, men många har, precis som SeniorNet Sweden, haft stängt för dessa sen pandemin 
började. Det finns även skriftliga instruktioner för olika digitala tjänster på deras hemsida. 

De verkar ha några enstaka webbinarier, men inte något större strukturerat arbete kring det enligt 
vad som framgår av hemsidan. De använder Teams. Medlemmar frågar även efter att få lära sig 
Zoom. 

Generations on Line (USA) 
Generations on Line https://www.generationsonline.com/ är ett webbverktyg med gratis program 
som hjälper äldre att använda surfplatta. Det kan till exempel gälla skriftliga instruktioner i app om 
hur man använder Android, Apple och hur man använder Internet, mail och Zoom.  
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Organisationen har funnits sen 2000 och har sin bas i Philadelphia, Pennsylvania. De vänder sig 
både till boenden, bibliotek och till individer. Organisationen finansieras genom gåvor. 

Get Setup (USA) 
Get Setup https://www.getsetup.io/ 
är en liknande service, men här 
handlar det om live online-kurser 
dygnet runt i olika ämnen. Kurserna 
hålls av personer i åldern 50 år och 
äldre, för en till en eller i grupper via 
Zoom. Ibland måste ansvariga börja 
med att hjälpa deltagarna att 
installera Zoom. Hjälpen ges via 
telefon, livechatt eller Face Time. 

Onlinekurserna täcker saker som att 
handla online, lära sig hur man 
använder ett e-postkonto, registrera 
sig för Medicare, hitta träningskurser online och lära sig att använda olika typer av sociala medier. 
Varje klass är ungefär en timme lång och interaktiva. Deltagarna får öva på de färdigheter de lär sig 
i realtid och den som leder klassen kan svara på frågor direkt. Det finns både kurser som kostar och 
de som är gratis. De flesta av de kurser som handlar om viktiga färdigheter, kostar ingenting. 

Senior Planet (USA) 
Senior Planet https://
seniorplanet.org/ är 
ytterligare en organisation 
som tillhandahåller kurser i 
digital teknik för äldre, både 
fysiska och online. Senior 
Planet drivs av OATS (Older 
Adults Technology Services) 
https://oats.org/ som 
startade kurser för äldre i 
Brooklyn 2002 och nu finns 
över hela USA. De har nyligen 
startat ett samarbete om 
Senior Planet med AARP 
(American Association of 
Retired Persons), en USA-
baserad intressegrupp som fokuserar på frågor som berör personer över femtio år. Syftet är att lära 
fler äldre digital teknik. 

Cyber Seniors Connecting Generations (Kanada) 
Cyber Senior började som ett gymnasieprojekt 2009. Många kommuner ville starta liknande 
verksamhet. 2015 bildades därför Cyber-Senior Connecting Generations https://cyberseniors.org/, 
en ideell organisation som finansieras av bland annat myndigheter inom Kanada samt med gåvor. 

Organisationen har i uppdrag att överbrygga den digitala klyftan. Ungdomar kan anmäla sig som 
volontärer och utbildas då till digitala mentorer och äldre medborgare kan anmäla sig för att få 
tillgång till teknikutbildning. Det gäller inte enbart äldre i eget boende, utan även de på 
äldreboenden. 
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Målen för organisationen är bland annat att odla 
relationer mellan generationer och stödja 
åldersvänliga samhällen, uppmuntra livslångt 
lärande, främja social integration och äldres 
engagemang i samhället, utveckla ledarskaps- och 
arbetsberedskap hos unga människor, hjälpa unga 
människor utveckla karriärmedvetenhet och nå 
utsatta befolkningar. 

De äldre kan boka 45-minuters supportsamtal, vara 
med på webbinarier och även titta på tidigare 
genomförda seminarier https://www.youtube.com/
user/cyberseniorscorner/videos. Ämnena för dessa 
kan vara meditation, jazzhistoria, göra en påsk-krans, virtuellt besök på en gård, bokklubb med 
mera. 

Be Connected (Australien) 
Be Connected är ett australiskt regeringsinitiativ som 
syftar till att öka äldre australiers förtroende, 
färdigheter och onlinesäkerhet när det gäller att 
använda digital teknik. Det lanserades i oktober 2017 
och var då en fortsättning på en tidigare tjänst, 
Broadband for Seniors. Be Connected är till för dem 
som är 50 år och äldre och som har minimalt eller 
inget engagemang för digital teknik. 

Be Connected har en egen webbplats https://
beconnected.esafety.gov.au/ med information och 
interaktiva utbildningsverktyg för äldre, deras 
anhöriga, vänner och lokala samhällsorganisationer. 
Här finns kurser om hur man använder en digital 
enhet, att vara säker online, skicka e-post, använda 
Facebook och andra sociala medier, handla online, 
dela semesterfoton med familjen med mera. 

Man får även fri tillgång till personlig fysisk hjälp 
genom olika samhällsorganisationer spridda över 
Australien, som bibliotek, sociala klubbar och andra 
verksamheter som stödjer äldre. En del av dessa organisationer kan ge denna service via 
videokonferens.  

Digitala tjänster och stöd för personer 
med intellektuell funktionsnedsättning 
Sverige  
Rättviks kommun har nämnts ovan som exempel på en kommun där även personer med 
intellektuell/kognitiv funktionsnedsättning får stöd att lära sig använda digitala tjänster. I övrigt 
går inget att hitta, som utlåning av surfplattor eller specifika online-kurser för denna målgrupp, 
vare sig för enskilda individer eller hyresgäster på ett gruppboende. En gissning är att det är fler i 
denna målgrupp, jämfört med äldre, som har tillgång till mobiler, surfplattor och/eller dator. De 
uppfattas kanske inte heller vara lika isolerade som äldre har blivit under coronapandemin. 

Sida  av 17 27

https://www.youtube.com/user/cyberseniorscorner/videos
https://www.youtube.com/user/cyberseniorscorner/videos
https://www.youtube.com/user/cyberseniorscorner/videos
https://beconnected.esafety.gov.au/
https://beconnected.esafety.gov.au/


Det finns dock ett omfattande arbete gjort på Mora folkhögskola, projektet Anpassad IT och 
projektet Digi-JAG. Det senare har varit i samverkan med Begripsam och Axesslab. Det är ett stort 
genombrott för målgruppen unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och användning av 
digitala tjänster. 

Digi-JAG 
Projektet Digi-JAG är en fortsättning på utbildningen och projektet Anpassad IT, som har 
genomförts på Mora folkhögskola. Digi-JAG är ett Arvsfondsprojekt som avslutas i mars i år och 
går över till en egen verksamhet och fortsatt utveckling. Utvecklingen av den digitala plattformen 
har skett i samarbete med Begripsam och Axesslab som har spetskompetens inom 
systemutveckling för personer med intellektuella, psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar 
samt med erfarenhetsexperterna från målgruppen. Begripsam kommer tillsammans med Axesslab 
att förvalta lärplattformen efter projektslutet. 

Målet har varit att utveckla en tillgänglig digital miljö för personer med måttlig 
utvecklingsstörning. I plattformen kan de mötas, dela med sig och ta del av information. I 
målgruppen finns det många som inte kan läsa eller skriva, som har en konkret 
verklighetsuppfattning, en ökad social sårbarhet samt svårigheter med orsak-verkan samband. I 
projektet Digi-JAG har syftet varit att ta fram en kognitivt tillgänglig lärmiljö som hjälper dem med 
dessa funktionsnedsättningar.  

Deltagare vid kursen Anpassad IT för personer med intellektuell funktionsnedsättning vid Mora 
Folkhögskola, har varit med som erfarenhetsexperter. Sammanlagt är det 36 personer. 

Personen som går kursen ska ha en stödperson hemma som kan hjälpa. Utbildningen innehåller 
olika teman, men man använder  dator för att hämta information och för att dokumentera. Kursen 
är på distans, men deltagarna träffas några dagar varje månad. Då är inte stödpersonen med och 
det är viktigt. Individen växer på ett annat sätt när de får klara sig något själva också. 

I och med pandemin fick man ändra på detta och göra all undervisning på distans. 

På webbsajten sikta.nu http://www.sikta.nu/itregister.html finns tips på appar och metodik. Här 
hittar man till exempel detaljerad beskrivning av hur man har jobbat i de olika kursmomenten med 
deltagarna. Sajten skapades 2017 och uppdateras inte längre.  

Förutsättningarna för plattformen Digi-JAG är att det är ett enkelt användargränssnitt. Man har 
fyra ingångar: programmet för kursen, egna skapelser, kursens material och kommunikation med 
andra. 

I utbildningen använder man även symbolstöd och arbetar sekventiellt på datorn, det vill säga man 
gör färdigt det man håller på med, innan man går vidare till nästa uppgift. 

Varje deltagare får en bärbar dator med pekskärm, headset och mus. Deltagaren måste dock ha 
tillgång till wifi för att vara med på kursen. 

Deltagarna lär sig skriva, använda QR-koder, använda mikrofon istället för att skriva, använd 
kamera, använda Google-assistent, använda och lyssna på talbok, räkna pengar, läsa 8 Sidor och 
att använda Skype och Zoom till distansundervisning. När kursdeltagare och lärare kan träffas 
fysiskt, så lagar man mat, målar, har vandringar och åker skidor. 

I utbildningen är basen att var och en av deltagarna har en egen PC med pekskärm. Michael 
Kjellberg, tekniskt ansvarig i kursen, kan via Teamviewer styra deltagarnas PC för att hjälpa till om 
det är något som inte fungerar som det ska, ungefär som en helpdesk. Genom Teamviewer kan 
man kontrollera, hantera, övervaka och reparera datorer, mobila enheter med mera. 

Det finns även surfplattor att använda i undervisning på folkhögskolan. En del deltagare har egen 
surfplatta och/eller mobil. Digi-JAG fungerar i alla plattformar. 

Distansundervisningen under första kursen var mycket enkel, jämfört med hur ansvariga har blivit 
tvungna att ha undervisning i och med coronapandemin. Tidigare handlade distansundervisningen 
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om att deltagarna hade läxor som hanterades med mail och inte via videokonferens.  Nu använder 
man Zoom för gemensamma lektioner. 

Kerstin Gatu, ansvarig för kursen, beskriver att de vågade göra detta eftersom deltagarna har sina 
PC, sina verktyg och är uppkopplade. Deltagarna hade också jobbat med Skype. Respektive 
deltagares stödperson kan hjälpa till och Michael Kjellberg kan fjärrstyra via Teamviewer om det 
behövs. Han hjälper även till med uppgraderingar.  

Deltagarna älskar att vara på Zoom, enligt Kerstin, även om det har varit en del saker att hantera 
för att få det att fungera bra. Första gången skulle elva deltagare vara med. Sju av dem behövde 
hjälp, men det var inga sura miner för att man fick vänta på varandra. Det var istället glädje över 
att få träffas och höra hur folk mår. Vid Zoom-mötena behövs det tre ansvariga: en för 
uppkoppling, en som har kontakt med deltagarna via telefon och hjälper dem och en tredje som 
sköter ”kaffebordssnacket”. 

Att jobba med undervisning via Zoom synliggör problem. Ska man till exempel ha möten dag- eller 
kvällstid? Vilken hjälp behövs för uppkoppling? Går hjälpen att få från personal på gruppboende 
även kvällstid? Vidare har det handlat om att lära sig lyssna på varandra och hur man 
kommunicerar i digitala möten. Det har kursansvariga fått ägna sig åt först, innan de har kunnat gå 
in på ämnen som ska studeras. 

Kursansvariga har fått jobba mycket med hur man beter sig som deltagare när man har lektion via 
Zoom. Det kan vara att man inte får prata i munnen på varandra och att det måste vara tyst i 
bakgrunden så att det inte kommer in andra ljud via deltagarens mikrofon. För att styra upp 
samtalen använder kursansvariga därför bland annat en digital snurra (finns som gratisprogram 
enligt Kerstin) med bilder på kursdeltagarna. Den bild som hjulet stannar på, får svara på frågan 
eller prata. 

Kursansvariga försöker få till interaktivitet och samspel. Deltagarna kan vara interaktiva genom att 
räcka upp handen i Zoom eller svara på frågor eller rösta med fysiska lappar i olika färger eller med 
siffror, som vid frågesport. 

Kerstin jobbar för att deltagarna ska 
läsa böcker och tidningar. De 
försöker använda Legimus med 
Easyreader och 8 Sidor. Kerstin 
menar att Legimus inte är tillräckligt 
tillgänglig och har pratat med MTM 
om detta. Deltagarna har vana av att 
läsa 8 Sidor från skoltiden, men 
tyvärr fortsätter de inte med det på 
egen hand. 

Det är olika hur mycket deltagarna 
använder andra appar i övrigt. 
Kerstin tror att det är få av 
kursdeltagarna som till exempel använder Facebook. Men hon ger exempel från ett gruppboende 
där  personalen har skapat en gemensam, privat, Facebookgrupp där boende, personal och 
anhöriga kan dela bilder och upplevelser. De skrev ett kontrakt om hur man ska vara i gruppen och 
använda den. 

Ska man starta en utbildning för liknande målgrupp, ska man ha innehållet planerat. 
Studiecirkelform kan fungera bra tror Kerstin. 

När Digi-JAG-projektet är klart nu i mars kommer erfarenhetsexperterna att jobba med i andra 
projekt, till exempel Digi-JAG författarverktyg, något man kom på mitt i projektet. Nästa steg är 
också att koppla ihop Digi-JAG och Zoom. Man ska även skapa ett kompetenscentrum för att fler 
ska kunna gå denna typ av kurs, men även för att utbilda personal och lärare. Kerstin Gatu och 
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Mikael Kjellsson från Mora folkhögskola och utbildningen Anpassad IT, är anställda på Digi-JAG-
center på halvtid. 

FUB-föreningar kan börja använda Digi-JAG. FUB:s förbundsstyrelse har beslutat att alla 
föreningar kan ansluta sig utan kostnad 2021-2022. Man kommer att anslut dem pö om pö. Ca 
10-15 föreningar kan anslutas under våren 2021. Kommuner, LSS-verksamheter och skolor kan 
kontakta https://nordicag.com/digijag/om man är intresserad av att köpa Digi-JAG som verktyg. 

Även PRO har visat intresse av att använda plattformen.  

DA4YOU 
Ytterligare ett arbete riktat till ungdomar med funktionsnedsättning är DA4YOU. Det står för 
”Digital Accessibility for You” (digital tillgänglighet för dig) och är ett ungdomsdrivet projekt i 
samarbete mellan Funka i Sverige, East Anglia Universitet i Storbritannien och Mediehuset 
København i Danmark. Syftet är att ”ge unga vuxna, i åldrarna 18–30 år med varierande 
sensoriska, kognitiva och fysiska funktionshinder en möjlighet att utveckla kompetenser för att 
bemästra digitala medier och bidra till dialog tvärs över funktionsnedsättning, geografi och språk”. 

Projektet skapar skräddarsydda utbildningar i digital tillgänglighet för unga vuxna inom 
lagstiftning, digital tillgänglighet och digital mediaproduktion. Projektet samlar också 
undervisningsmaterial på en plattform där materialet är tillgängligt gratis för individer, föreningar, 
utbildningsinstitutioner och bibliotek med flera: ”På så sätt vill DA4YOU bidra till att behovet för 
utbildning i digital tillgänglighet bland unga vuxna i Europa med varierande funktioner och 
funktionshinder tillgodoses, och hjälpa dem att känna sig bättre rustade och stärkta i att 
kommunicera med alla slags grupper”. 

Projektets sida är inte uppdaterad sen 2019 och det är svårt att se om det är verksamt just nu. 

Internationella exempel 
Det är mycket svårt att hitta internationella exempel på digitalt stöd för målgruppen personer med 
intellektuell funktionsnedsättning, jämfört med det som finns och syns för äldre. Det verkar pågå 
en hel del forskning, men de praktiska exemplen är få. Här följer dock ett par. 

The Arc (USA) 
The Arc https://www.arcaustin.org 
är en organisation i Austin, Texas 
som har funnits sen 1949 för vuxna 
med intellektuells 
funktionsnedsättningar. De stöttar 
ca 1 000 individer per år med över 
100 olika funktionsnedsättningar 
som bland annat Downs syndrom, 
cerebral pares och autism. 

Man har kurser i olika ämnen som 
hälsa och välmående, att ta hand 
om husdjur, konst, självständigt 
leverne med mera. En del verkar 
vara filmer man tittar på, annat är 
liveevent. Kurserna kan kosta, men organisationen är inte vinstdrivande. 

PaTTAN (USA) 
Pennsylvania Training and Technical Assistance Network (PaTTAN), har tillsammans med the 
Bureau of Special Education, skapat en webbsida för familjer och lärare som ska stötta elever med 
speciella behov – complex learner – i samband med virtuellt lärande. Sidan verkar vara ny och 
skapad på grund av coronapandemin och de behov som har uppstått vid distansundervisning. 
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Med ”complex learner” avser de ett barn, 
ungdom eller ung vuxen som en 
intellektuell eller tydlig kognitiv 
funktionsnedsättning, multipla 
funktionsnedsättningar och/eller sensorisk 
funktionsnedsättning.  

Man har samlat en stor mängs olika tips 
och stöd inom ett antal områden som 
matematik och att läsa och skriva, men 
även att röra på sig eller att kommunicera 
digitalt. En del material verkar framtaget 
av PaTTAN, men det mesta verkar vara 
länkar till andra organisationer och 
aktörers material. Det är i huvudsak texter 
och videofilmer. Det finns inga online-kurser i denna del av PaTTAN:s verksamhet, även om de har 
det i andra delar av sin verksamhet. 
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Sammanfattning, reflektioner och förslag 
Denna omvärldsbevakning har haft i syfte att undersöka hur man kan utveckla samverkan mellan 
bibliotek och omsorg trots att det inte går att träffas fysiskt och hur kan man använda digital teknik 
för att stötta personal och målgrupper till att få tillgång till digitala tjänster, på distans. 

Jag har inte hittat några exempel på samverkan mellan bibliotek och omsorg vad gäller digitala 
tjänster, vare sig i Sverige eller i länder som USA, Kanada och Australien. Däremot finns det 
bibliotek och andra enheter inom kommuner i Sverige, som lånar ut surfplattor och ger visst 
utbildningsstöd till seniorer. Denna utlåning syftar främst till att minska social isolering på grund 
av coronapandemin. 

Vidare finns det ett antal kommuner som arbetar med att digitalisera kontakten med äldre som 
fortfarande bor i eget boende, så att de kan fortsätta göra så med ett minimum av fysiskt stöd. De 
digitala tjänsterna finns då i första hand som ett medicinskt stöd, men även socialt.  

Från USA, Kanada och Australien kan vi i första hand hämta inspiration för digitalt stöd i 
utbildning för äldre. Det finns ett antal organisationer, ibland kopplade till landets myndigheter, 
som arrangerar online-kurser, även livesända sådana. 

I Sverige finns flera mindre satsningar som SeniorNet som har hållit fysiska datakurser ganska 
länge och nu börjat ställa om till digitala kurser. En del studieförbund har digitala kurser, dock inte 
alltid anpassade för just äldre. Det mest intressanta för den äldre målgruppen är Seniorportalen 
som eventuellt kommer att kunna användas av fler kommuner än enbart de i Västra Götaland. 

Nästan allt av det ovan beskrivna fokuserar på äldre som är pigga och vill ta sig an dessa olika 
digitala tjänster. De måste inte bo i eget hem, utan det kan vara på boenden, men i texterna om 
tjänsterna får jag känslan av att man oftast riktar sig till äldre som i stort klarar sig själva. 

Det finns digitalt stöd även för målgruppen personer med kognitiv funktionsnedsättning, men 
internationellt sätt är det inte lika enkelt att finna, som för äldre. I Sverige finns dock ett starkt kort 
som bör följas. Det är utvecklingen av Digi-JAG, en digital plattform utformad för och i samverkan 
med personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

I allt detta saknar jag bibliotekens närvaro. Om vi tar Götabiblioteken specifikt så kom de snabbt 
igång med digital envägskommunikation, men det verkar vara först nu, denna vinter, som man är 
igång med interaktiva digitala tjänster som föreläsningar och bokcirklar. På fråga till bibliotekens 
tillgänglighetsbibliotekarier om vilken kontakt de har med omsorgen svarar hälften och de flesta av 
dem har någon kontakt med äldreboenden i alla fall, men det handlar då om fysiska böcker. 

Presentera det Götabiblioteken redan gör 
Jag menar att det finns mer som biblioteket kan stötta personer på boenden med, både vad gäller 
läsning av böcker och tidningar, men även att ta till sig information från andra källor, hitta 
underhållning och för sociala kontakter. Naturligtvis ska det vara något som efterfrågas, men jag 
menar att biblioteken regelbundet måste presentera möjligheterna också – för personal, 
hyresgäster och anhöriga – för att de ska förstå vad biblioteket kan erbjuda. Till exempel 
erbjuder  Götabiblioteken ett brett digitalt utbud, aktiviteter som kommer från alla 
biblioteken, och som vi i alla kommuner i Östergötland samt Tranås, kan delta i 
oavsett det fysiska avståndet till biblioteket. Det är med dagens teknik och tillgång till 
kunskap och stöd, ganska enkelt att koppla upp sig till en aktivitet och sätta 
surfplattan i handen på en hyresgäst på ett boende eller spegla surfplattan till en tv-
skärm. 

Jag uppmanar verkligen bibliotekspersonal att ta kontakt med boenden och undersöka vad de kan 
hjälpa dem med. 
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Bli kunnig i olika typer av videkonferensverktyg 
Ett av problemen med att stödja personal och/eller hyresgäster på boenden, med digitala tjänster 
på distans, är att det finns en ovana hos personal på boenden att använda videokonferensverktyg 
som Skype, Teams, Zoom, Meet, Messenger, Whatsup, Jitsi, etcetera. Jag tror att det fanns en 
sådan ovana hos bibliotekarier också, men att de har tvingats börja använda det i 
arbetssammanhang i högre grad än omvårdnadspersonal. 

Därför är ett första steg att göra omvårdnadspersonal bekant med något av dessa 
videokonferensverktyg så att man kan ta ytterligare steg för att stötta målgrupperna. Jag tror 
att bibliotekspersonal måste bli vana att hantera olika sådana program/appar. Om kommunen har 
bestämt att det är ett visst program man ska använda, så är valet enkelt, men om inte, så är det bra 
att utgå ifrån vad personalen på boendet möjligen är vana vid. 

Bli kunnig i och ha tillgång till olika typer av surfplattor och 
operativsystem 
Ett annat problem när man ska stötta andra på distans, är att man använder olika verktyg i form av 
mobil, surfplatta och dator, men också olika operativsystem. Även om man använder samma 
program/app, så kan gränssnittet se olika ut i olika verktyg och system. Det blir därför svårt att 
guida någon om man inte vet hur det ser ut på den andre personens skärm. Det är mest troligt att 
personal och individer på boenden har tillgång till surfplattor. För att bibliotekspersonal ska 
kunna stötta dem är det då bra om biblioteket har olika surfplattor så att 
bibliotekspersonalen har tillgång till både iOS och Android-appar. 

Förutom guidning via Zoom eller liknande, kan biblioteket som ytterligare stöd, lägga ut 
manualer för olika funktioner i Ipad och Samsung på bibliotekets webbsida. Jag 
menar då inte enbart kopplat till läsning, vilket finns på Götabibliotekens webbsidor, utan mer 
generell hantering av surfplatta/mobil som till exempel Gotlands bibliotek gör. En skriftlig 
beskrivning kan man även använda vid stöd via videokonferens, genom att dela dokumentet och 
titta på instruktioner och samtidigt även prata om det man håller på att lära sig. 

Vill man bli ett snäpp starkare i stöttning och guidning, ser man till att kommunen skaffar 
Teamviewer. Detta är speciellt enkelt att ordna om surfplattorna också tillhör kommunen. 

Lär mer om behovet av att förenkla för användarna 
Målgruppen äldre och personer med funktionsnedsättningar, behöver även ett tillgängligt 
användargränssnitt, för att kunna använda olika digitala tjänster självständigt, men också för att 
inte tappa tilltron till den egna kompetensen. 

Det finns förvisso lösningar som KOMP, men om man vill att individen ska kunna vara självständig 
krävs att personen har tillgång till mer än en start och stopp-knapp. Det finns försök med lösningar 
där användargränssnittet är förenklat och Digi-JAG har kommit längst. Det bästa och enklaste som 
jag har hittat som stöd för bibliotekarier och andra som ska hjälpa nämnda målgrupper, är den 
lathund som ställts samman av Public Health Degrees och som finns översatt till svenska i bilaga. 
Läs den. 
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Källor  

Webblänkar 

Alingsås kommun https://www.alingsas.se/omsorg-och-hjalp/aldre/aktiviteter-for-seniorer-
over-65-ar/ (210217) 

Be Connected https://www.dss.gov.au/seniors/be-connected-improving-digital-literacy-for-older-
australians (210226) 

Borås kommun https://vision.se/tidningenvision/arkiv/2020/nr7/tar-75-plussare-ut-pa-natet/ 
(210210) 

Borås kommun https://www.facebook.com/digitaltforst/posts/840538206712896/ (210210) 

Cyber Seniors i Kanada https://cyberseniors.org/ (210223) 

Cyber Seniors startmanual https://my.cyberseniors.org/pdfs/Cyber-Seniors-Start-Up-Manual.pdf 
(210223) 

DA4YOU https://da4you.eu/sv/ (210223) 

Digi-JAG Kunna vara digital https://vimeo.com/495422247/7bed5b5ca5  

Digi-JAG-galan https://www.fub.se/nyheter/valkommen-till-digijag-galan/ (210205) 

Digi-JAG Nordig AG https://nordicag.com/digijag/ (210209) 

Get Setup i USA webbsida https://www.getsetup.io/ (210223) 

Get Setup i USA artikel https://www.fox13now.com/seniors-teaching-seniors-how-to-use-tech-in-
online-classes (210223) 

Gotlands bibliotek https://www.gotland.se/surfplatta (210215) 

Gotlands bibliotek https://www.gotland.se/106871 (210215) 

Göteborgs GO-DigIT-projekt https://gotland.se/108210 (210217) 

Göteborg, Kviberga äldreboende https://www.mynewsdesk.com/se/goteborgsstad/pressreleases/
surf-spel-och-andra-digitala-moejligheter-foer-hyresgaester-paa-aeldreboenden-i-oestra-
goeteborg-3020347 (210217) 

Infocaption https://www.infocaption.com/ (210309) 

Information om anpassad IT http://www.sikta.nu/index.html (210209) 

Linköpings kommun https://www.linkoping.se/nyheter/nyheter-arkiv/surfplattor-ska-hjalpa-
aldre-att-bryta-social-isolering/ (210224) 

Modellkommuner https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/aldre/
overenskommelsealdreomsorg/modellkommunerforaldreomsorgensdigitalisering.33031.html 
(210218) 

No Isolation https://www.noisolation.com/se/komp/ (210218) 

PaTTAN https://sites.google.com/pattan.net/pattan-significant-cognitive-d/home (210302) 

Public Health Degrees https://www.publichealthdegrees.org/resources/teaching-technology-to-
older-adults-coronavirus/ (210205) 
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https://vision.se/tidningenvision/arkiv/2020/nr7/tar-75-plussare-ut-pa-natet/
https://www.facebook.com/digitaltforst/posts/840538206712896/
https://cyberseniors.org/
https://my.cyberseniors.org/pdfs/Cyber-Seniors-Start-Up-Manual.pdf
https://da4you.eu/sv/
https://vimeo.com/495422247/7bed5b5ca5
https://www.fub.se/nyheter/valkommen-till-digijag-galan/
https://nordicag.com/digijag/
https://www.getsetup.io/
https://www.fox13now.com/seniors-teaching-seniors-how-to-use-tech-in-online-classes
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https://www.gotland.se/surfplatta
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https://gotland.se/108210
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Rättviks kommun https://www.rattvik.se/omsorg-och-hjalp/digital-delaktighet.html (210204) 

Rättviks kommun https://www.rattvik.se/omsorg-och-hjalp/digital-delaktighet/teknikcoach.html 
(210204) 

Samhällskontraktet https://www.samhallskontraktet.se/projekt/fikrummet (210212) 

Seniornett i Norge http://sverd.se/ppt/sds_seniornett_norway.pdf (210223) 

Storfors bibliotek https://www.storfors.se/upplevaochgora/nyhetsarkivupplevaochgora/
nyheterupplevaochgora/
seniorerkanlanahemensurfplattafranbiblioteket.5.1ab43fa174785ba4e9195dd.html (210215) 

SWERD Conference: How seniors learn digital skills in the Nordics and Baltic. The Swedish 
Perspectives https://www.sverd.se/projekt/conference-how-seniors-learn-digital-skills-in-the-
nordics-and-baltic-the-swedish-perspectives/ 

SWERD https://www.sverd.se/seniors-digital-skills-files/ 

Uddevalla bibliotek https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/nyheter/nyhetsarkiv/
2020-10-05-lana-surfplatta-pa-biblioteket.html (210217) 

Uddevalla kommun https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/nyheter/nyhetsarkiv/
2021-02-23-kurs-for-seniorer-i-digital-teknik-lagger-grunden-for-nya-moten.html?vv_hit=true 
(210305) 

ÄLDis https://www.jomala.ax/omsorg/aldreomsorg-pa-distansaldis/aldis-kommunerna (210308) 

Samtal 

Alingsås kommun Amanda Linder, Bjärkegårdens träffpunkt, 210215  

Borås kommun Maria Hallman, äldreombudsman, 210210 

Borås stad  Lena Dahlberg, verksamhetsutvecklare välfärdsteknik, 210305 

DigiCare  Max Flodén, 210216 

DigiJAG  Kerstin Gatu, Mora folkhögskola, 210208 (Zoom) 

Fik@rummet Petra Heideken Wågert, Universitetslektor i sjukgymnastik / Docent i 
fysioterapi, 210212 

Gotlands bibliotek Elsa Langland, 210224 

Göteborgs stad Nadica Vukosavljevic, omsorgshandledare och IT-ambassadör, Kvibergs 
äldreboende, 210216 

NoIsolation  Simon Ström, 210302 (Meet) 

Regionbibliotek Linda Skårbratt, utvecklingsledare, 210308 (Skype) 
Östergötland 

Region Gotland Tom Kumgs , IT-avdelning, 210304 

Rättviks DigidelCenter Emma Pihlstrand, 210212 (Zoom) 

Samhällskontraktet Marianne Kiiskilä, Biträdande Processledare, 210212 

SeniorNet Linköping Kjell Edberg, ordförande i Linköping, 210215 (Skype) 
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Seniorportalen Annbritt Dahl, VD Mediepoolen, 210218 

Storfors bibliotek Michael Nordeman, bibliotekschef, 210212 

SVERK  Ulf Johan Sandström, 210224 

SV Västerbotten Malin Gruffman, verksamhetsutvecklare Umeå, 210212 

SV Västerbotten Per Stattin, avdelningschef 210211 

SV Västerbotten Vindeln Anna-Karin Holmström, ansvarig, 210308 

Uddevalla kommun Christer Fransson, avdelningschef Socialtjänsten, 210305 

Uddevalla kommun Malin Malin Strömberg, aktivitetssamordnare Socialtjänsten, 210308 

Uddevalla stadsbibliotek Tobias Nordberg, bibliotekarie, 210212 

Åtvidabergs kommun Johanna Svensson, Trygghetsboendet Trekanten 210216 

ÄLDis, Åland  Liz Karlsson, Jomala kommun, 210201 (Skype) 

Ödeshögs bibliotek Åsa Arveberg och Anne-Sofie Brax, 210308 
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Bilaga: Vad tänka på för att få äldre att 
komma igång med digitala tjänster 

På sajten Public Health Degrees ges förslag på vad man ska tänka på om ska stötta äldre i att 
hantera digitala tjänster på distans. Till viss del tror jag att detta även passar en del personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. 

1. Skaffa utrustning och gör de inledande inställningarna, oavsett om det är dator, surfplatta 
eller mobil, så att den är klar att börja användas. Ladda ner några spel som användaren 
eventuellt redan känner igen, men om gratisversionen innehåller reklam, köp appen istället 
så att hen slipper dem. Reklam som man inte vet hur man ska ta bort, kan innebära att 
personen väljer att inte använda datorn. 

2. Skaffa anslutning till Internet. 

3. Skapa ett e-postkonto för den äldre och notera lösenordet. Det krävs oftast ett e-
postmeddelande för att använda onlinetjänster och kan vara komplicerat för en ny 
användare att konfigurera själv. 

4. Fråga användaren vad hen vill lära sig att göra med sin enhet. Detta är inte detsamma som 
vad du vill att de ska lära sig. Berätta om olika online-tjänster och vad man kan göra med 
dem, till exempel ”Med videosamtal kommer du att kunna se dina barnbarn." Börja med en 
eller två enkla onlinetjänster. 

5. Vissa onlinetjänster kräver ett konto för att kunna användas. Eftersom detta kan vara 
utmanande för nya användare, skapa kontot för deras räkning. Använd om möjligt en andra 
enhet, till exempel en telefon, för att gå igenom inloggningsprocessen. 

6. Ladda ner samma appar på din egen enhet så att du kan se samma skärm som din äldre 
vuxen. OBS att det i så fall oftast behöver vara samma typ av pryl, det vill säga att båda 
använder mobil, surfplatta eller dator. En app har ofta olika utseenden beroende på vilken 
pryl man tittar. 
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