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Mihailidis, Cockburn, Longley og 
Boger (2008) gjorde en kvalitativ 
undersøkelse blant eldre (personer 
over 65 år) og personer i den 
såkalte «eldrebølgen» (personer 
fra 40-65 år). 

De undersøkte de to gruppenes 
aksept for installering av teknologi 
for monitorering i hjemmet samt 
sensorteknologi. Opplevd 
brukervennlighet ble ansett for å 
være svært viktig, uavhengig av 
type teknologi. Den kommende 
eldregenerasjonen vil, ifølge denne 
undersøkelsen, være mer positive 
til teknologi enn den nåværende 
eldregenerasjonen (Mihailidis et al. 2008).

En dansk analyse indikerer at opp mot 20 
% av omsorgstjenestens oppgaver helt 
eller delvis kan løses ved bruk av 
teknologi (NOU 2011:11, s. 98).

81% av eldre (67-79 år) i Norge tilgang til 
internett (2015). Samme år hadde 80% 
hadde tilgang til PC og 46% til 
smarttelefon. Under halvparten (48%) 
hadde tilgang til nettbrett (Statistisk Sentralbyrå, 2016, s. 84).

Fischer, David, Crotty, Dierks og Safran 
(2014) avdekket blant annet at 
mennesker over 65 år ofte har positive 
holdninger til benyttelse av 
omsorgsteknologi, men at de har 
bekymringer vedrørende 
brukervennlighet, mangel på menneskelig 
kontakt og privatliv (Fischer et al., 2014).

Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men av forestillingen om at omsorg ikke 

kan gjøres annerledes enn i dag. (Kåre Hagen i Meld. St. 29 (2012-2013), s. 11)

Før: En pille for alt som var ille. Nå: En app for alt som er galt?

Bakgrunn

Mihailidis, Cockburn, Longley og 
Boger (2008) gjorde en kvalitativ 
undersøkelse blant eldre (personer 
over 65 år) og personer i den 
såkalte «eldrebølgen» (personer 
fra 40-65 år). 

De undersøkte de to gruppenes 
aksept for installering av teknologi 
for monitorering i hjemmet samt 
sensorteknologi. Opplevd 
brukervennlighet ble ansett for å 
være svært viktig, uavhengig av 
type teknologi. Den kommende 
eldregenerasjonen vil, ifølge denne 
undersøkelsen, være mer positive 
til teknologi enn den nåværende 
eldregenerasjonen (Mihailidis et al. 2008).

En dansk analyse indikerer at opp mot 20 
% av omsorgstjenestens oppgaver helt 
eller delvis kan løses ved bruk av 
teknologi (NOU 2011:11, s. 98).

81% av eldre (67-79 år) i Norge tilgang til 
internett (2015). Samme år hadde 80% 
hadde tilgang til PC og 46% til 
smarttelefon. Under halvparten (48%) 
hadde tilgang til nettbrett (Statistisk Sentralbyrå, 2016, s. 84).

Fischer, David, Crotty, Dierks og Safran 
(2014) avdekket blant annet at 
mennesker over 65 år ofte har positive 
holdninger til benyttelse av 
omsorgsteknologi, men at de har 
bekymringer vedrørende 
brukervennlighet, mangel på menneskelig 
kontakt og privatliv (Fischer et al., 2014).

Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men av forestillingen om at omsorg ikke 

kan gjøres annerledes enn i dag. (Kåre Hagen i Meld. St. 29 (2012-2013), s. 11)

Før: En pille for alt som var ille. Nå: En app for alt som er galt?

Flere må bo hjemme så lenge de kan.

Sykehjem blir for demente og svært pleietrengende.

Familie og frivillige må engasjere seg mer.

Teknologifokus!!

Bakgrunn
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Hvordan er bildet, egentlig?

Hvilke holdninger og forventninger har den 
kommende eldregenerasjonen til å motta 
tjenester? 

Til frivillighet? Til å skulle betale selv?

Vil barn eller andre i det sosiale nettverket 
avhjelpe?

Hva er status på boligene?

Hvor opptatte er de nye pensjonistene av 
teknologi?

Problemstilling

Spørreskjema

Utviklet våren 2016, pretestet, justert.
Testet ut i Grimstad kommune høsten 2016/våren 2017.
Postal utsending, én purring.

Målgruppe er nye pensjonister fra 67 år
til og med 70 år. 

Temaer

• Bakgrunnsinformasjon 
• Bolig
• Helse 
• Gi og ta imot hjelp 
• Sosialt nettverk 
• Bruk av teknologi
• Holdninger til bruk av velferdsteknologi
• Forventninger til fremtidige behov.

Spørreskjema
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Spørreskjema

Grimstad kommune, n=551, svarprosent ca. 60%
Bygland kommune, n=48, svarprosent 60%
Vaksdal kommune, n=97, svarprosent 58%
Østre Toten kommune, n=418, svarprosent 54%
Songdalen kommune, n=124, svarprosent 52%

Totalt utvalg, n=1238

Målgruppe er nye pensjonister fra 67 år
til og med 70 år. 

Svarprosent

8

Songdalen

Bygland

Grimstad

Vaksdal
Østre Toten

4 123 innbyggere 14 600 innbyggere

1200 innbyggere

6658 innbyggere 22 600 innbyggere

Hilde Haaland-Kramer, 

Senter for omsorgsforskning Vest

Dag Olaf Torjesen, UiA

Camilla Verdal og Anne Vegusdal, 

Bygland kommune

Marit Bolstad Tveide, 

Grimstad kommune

Kommuner
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Antall (prosent)

Kjønn

   Kvinne 619 (50,0)

Sivilstatus

   Gift/samboer 972 (79,0)

   Skilt, enslig eller enke/-mann) 258 (21,0)

Utdanning

   Grunnskole 307 (25,2)

   Videregående 491 (40,3)

   Høyskole/universitet < 3 år 232 (19,1)

   Høyskole/universitet > 3 år 187 (15,4)

Fortsatt i arbeid

   Ja 142 (12,0)

   Nei 1065 (88,0)

Kjører bil (ja) 1135 (92,0)

P<0,001

Kjønnsforskjeller på utdanning og inntekt. Flere menn enn kvinner i utvalget 
har høyere utdanning og menn har en høyere årlig inntekt enn kvinner.

Om utvalget

10

Antall (prosent)

Bor i eiet bolig 1157 (93,7)

Type bolig

   Enebolig/rekkehus 1040 (85,4)

   Leilighet/annet 177 (14,6)

Boligens egnethet til å bli gammel i

   Dårlig egnet 339 (27,6)

   Usikker 466 (38,0)

   Godt egnet 422 (34,4)

Innvendig trapp

   Ja 890 (81,7)

Vil bo i nåværende bolig om 5-10 år

   Nei 100 (9,2)

   Usikker 342 (31,4)

   Ja 645 (59,3)

Bolig
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De nye pensjonistene relativt eldre eneboliger og mange av
eneboligene ble renovert for relativt lenge siden. Pensjonistenes 
oppfatning av boligens egnethet til å bli gammel i er signifikant
negativt assosiert med boligalder og antall år siden siste 
renovering. 

Bolig
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Antall (prosent)

Omsorgsansvar for noen i familien (ja) 99 (8,1)

Får mye praktisk hjelp av familien 165 (13,4)

Skulle du ønske du fikk mer praktisk hjelp (ja) 158 (13,2)

I stor grad greit å få omsorgshjelp fra familien 335 (27,5)

I stor grad greit å få omsorgshjelp fra andre 

enn familien
525 (43,0)

I stor grad villi til å jobbe frivillig for venner og 

bekjente
337 (27,4)

I hvilken grad kan du jobbe som frivillig for 

personer du ikke kjenner
165 (13,4)

Det synes å være relativt liten interesse for 
å bidra med frivillig arbeid. Det er likevel et 
potensiale for motivasjon av de nye pensjonistene
siden 25% rapporterer positivitet til tanken.

Omsorgsansvar og frivillighet
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N (%) N (%) N (%)

Jeg følger med i tiden på teknologifronten 567 (46,8) 388 (32,0) 257 (21,2)

Jeg synes det er gøy å bruke teknologi 542 (44,7) 364 (30,0) 307 (25,3)

Jeg kan tenke meg å bruke velferdsteknologi 308 (25,3) 359 (29,5) 548 (45,1)

Jeg kan tenke meg å selv betale for helseteknologi 627 (55,3) 341 (30,1) 166 (14,6)

Samtale med helsepersonell via internett kan                

redusere behovet for konsultasjoner/besøk 
471 (38,9) 323 (26,7) 416 (34,4)

Framtidens eldre må beherske datateknologi 506 (47,3) 288 (26,9) 276 (25,8)

Internett har nyttig informasjon om sykdommer 382 (31,7) 366 (30,4) 456 (37,9)

     Uenig Hverken eller Enig

Disse syv spørsmålene har god indre konsistens (alfa=0,869) og i 
faktoranalyse (PCA) samles disse i en komponent. Det er derfor mulig
Å lage en additiv skala av spørsmålene og summere dette opp til 0-100.

Holdninger til teknologi

14

Gjennomsnitt = 50,4
Standardavvik = 23,7

Median = 51,4

25% Q = 32,9
75% Q = 68,6

N=1172

Teknologiholdninger 0-100
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Forskjell Bygland-Grimstad, p=0,052

Kommunevise forskjeller

16

P>0,001

Gj.sn. 53,6

Gj.sn. 47,1

Kjønnsforskjell
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P<0,001 P<0,001 P=0,058

Totalt:
P<0,001

Utdanningsforskjell

18

P<0,001

Inntektsforskjell



10

19

-Men både inntekt og utdanningslengde korrelerer 
signifikant med helsemålene.

Både psykisk og fysisk selvrapportert helse korrelerer 
signifikant med teknologiholdninger.

Helse og teknologiholdninger

20

Total forklart 

varians, 

r
2
=0,28

Standardisert 

regresjons- 

koeffisient p-verdi

Forklart 

varians

Kjønn -0,034 0,313 0,09 %

Utdanning 0,146 <0,001 1,61 %

Inntekt 0,121 0,001 0,98 %

Fysisk helse 0,108 0,002 0,92 %

Psykisk helse 0,096 0,002 0,87 %

PC-bruk -0,351 0,000 11,16 %

Sivil status -0,010 0,751 0,01 %

Sentralitet 0,050 0,137 0,20 %

Folketall 0,033 0,342 0,08 %

Regresjonsanalyse

Hvilke faktorer betyr mest?
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Strukturell modellering
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Strukturell modellering 1

Understøtter det vi vet fra før. 
Sosial ulikhet i helse: Sosioøkonomisk
status er assosiert med helsestatus
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Strukturell modellering 2
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KONKLUSJON

Nye pensjonister (alder 67-70 år) er stort sett positive
til internettbasert teknologi. Dette understøtter antakelsen
om at neste generasjon eldre vil være høyere på banen også
når det gjelder motivasjon for å ta i bruk nye teknologiske løsninger.

Men, sosioøkonomisk status synes å påvirke motivasjonen. 
Nye pensjonister med lav utdanning og lav inntekt (og med 
dårlig helse) synes å være mindre teknologimotivert.

Dette er et moment som er viktig for kommunene når nye 
velferdsteknologiske virkemidler skal implementeres. Det 
er mange i den nye eldregenerasjonen som vil ha behov 
for hjelp, motivasjon og opplæring.


