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Invitasjon til samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet - fjerne 
digitale barrierer for eldre 

  
Eldreombudet ønsker med dette å ta initiativ til et samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet 
om en viktig sak for en stor gruppe eldre: utfordringene med å bruke digitale verktøy. Dette 
er et prioritert tema for Eldreombudet. Vi foreslår å møtes for å se nærmere på 
hvordan Digitaliseringsdirektoratet og Eldreombudet sammen kan arbeide for 
at alle eldre får ta del i digitaliseringen av samfunnet.   
  
Andel ikke-digitale innbyggere  
Mange eldre følger med på den digitale utviklingen og synes det er både spennende og 
interessant å ta i bruk nye digitale tjenester og teknologiske løsninger. Samtidig kjenner vi til 
at hele 600 000 personer over 16 år er ikke-digitale i Norge. Dette kommer fram 
i en rapport utført av Kompetanse Norge som blir offentliggjort i disse 
dager. Blant eldre alene, definert som personer over 60 år, er det omtrent 120 000 personer 
som ikke har tilgang til internett, ifølge en undersøkelse utført av SIFO. Dette skaper 
barrierer og fører til at flere ikke kan benytte seg av nødvendige tjenester og sliter med å 
innhente informasjon. De som ikke mestrer de digitale tjenestene, gir gjerne opp fordi de er 
redde for å gjøre feil eller ikke har noen å spørre dersom de står fast.   
  
I juni 2020 ble lov om Eldreombudet vedtatt av Stortinget. Kort fortalt er Eldreombudet 
et selvstendig og uavhengig statlig organ som administrativt er underlagt Helse- 
og omsorgsdepartementet. Formålet vårt er å fremme eldre sine interesser i samfunnet. Et 
fagfelt som eksplisitt er nevnt i proposisjonen til eldreombudsloven, er det digitale 
utenforskapet som har oppstått som en konsekvens av digitalt førstevalg og 
samfunnsutviklingen generelt.   
  
Behov for samarbeid   
Eldreombudet er kjent med at Digitaliseringsdirektoratet har flere roller i digitaliseringen –
 primært i offentlig sektor, men at direktoratet også samarbeider med private aktører. Vi er 
også kjent med at det arbeides med de sju livshendelsene med utspring i 
Digitaliseringsstrategien for 2019–2025. Dette er en fornuftig prioritering. Men vi skulle gjerne 
sett at det også blir satt søkelys på livsfasen før «dødsfall og arv» inntreffer, for å utvikle 
tjenester og et støtteapparat for å fjerne digitale barrierer for eldre.   
  
Nylig publiserte regjeringen perspektivmeldingen og utredningen «Det handler om Norge».  I 
2018 ble kvalitetsreformen «Leve hele livet» vedtatt – der målet er at alle eldre skal få bedre 
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hjelp og støtte til å mestre livet. Dette er en konsekvens av at det blir flere eldre i forhold til 
antall yngre, at vi lever lenger og at vi har bedre folkehelse. En av antagelsene er at eldre må 
basere seg på å bo lenger i eget hjem, være mer selvhjulpne og kunne 
benytte velferdsteknologi.   
  
Eldeombudet støtter en samfunnsutvikling der digitale tjenester blir stadig viktigere, men vi er 
opptatt av at løsningene som utvikles må designes med eldre brukere i sentrum og med 
så brukervennlig teknologi som mulig.   
  
Felles ønske og interesse  
Vi ser det slik at Digitaliseringsdirektoratet og Eldreombudet har et felles ønske om at flest 
mulig eldre kan øke livskvaliteten sin ved å ta i bruk trygge og enkle tjenester i 
hverdagen. Slik vi vurderer det, har vi en felles interesse i å redusere antallet ikke-
digitale og redusere antallet skeptiske og usikre eldre.   
  
Eldreombudet ønsker derfor et møte med Digitaliseringsdirektoratet der vi fra begge 
sider kan utdype og diskutere disse momentene videre. Naturlige temaer for et slikt møte kan 
blant annet være:  
 

 Hvordan kan vi redusere det digitale utenforskapet?  
 Hva finnes av løsninger i dag og hva kan eventuelt utvikles? 
 Hva kan Digitaliseringsdirektoratet og Eldreombudet bistå med?   
 Hvilke andre samarbeidspartnere kan involveres?   
 Hvilke finansieringsordninger i regi av Digitaliseringsdirektoratet og 
eventuelle andre aktører kan være aktuelle?  

  
Vi ønsker at Digitaliseringsdirektoratet kommer med forslag til møtetidspunkt og vurderer 
hvem som vil være aktuelle å delta i møtet. Fra Eldreombudet 
vil eldreombudet og fagansvarlig for digitalisering delta.   
  
Ved eventuelle spørsmål kan dere kontakte Asle Gjermundrød på telefon 91109199 eller e-
post asle.gjermundrod@eldreombudet.no.  
  
  
  
Med hilsen  
  
Bente Lund Jacobsen      Asle Gjermundrød  
eldreombud         seniorrådgiver  
  
Brevet er elektronisk godkjent  
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