
Veiledning i bruk av digitale tjenester. 

Skal du hjelpe til med alt? 

#monahovlandjakobsen #difi

#Forum for offentlig service



Difi – Direktoratet for forvaltning og IKT



Difi sine tre satsingsområder

• Effektivisering – ein smartare og meir 

kostnadseffektiv offentleg sektor

• Brukarorientering – ein offentleg sektor betre tilpassa 

brukarane

• Samordning – ein meir heilskapleg offentleg sektor



Forum for offentlig service

Forum for offentlig service er en landsomfattende 

organisasjon som arbeider for å fremme omstilling 

til en innbyggervennlig offentlig serviceforvaltning. 

Forumet er partipolitisk uavhengig.

http://www.offentligservice.no/om-forumet.412475.no.html

http://www.offentligservice.no/om-forumet.412475.no.html


Er det mange som trenger hjelp til det digitale?



Livet et fullt av feilmeldinger



Når er man digital nok? 
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Utvalg: 16-65 år og 65+

Kilde: SSB / PIAAC, estimater fra Difi
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Hva trenger innbyggerne hjelp til 
i sine digitale liv? 



Noen trenger hjelp til det meste





Skal du hjelpe til med alt?



Du (biblioteket) er en av flere hjelpeinstanser



https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/millioner-til-digital-kompetanseheving-og-avtale-med-ks/id2506549/


Offentlige hjelpesider - Difi hjelper deg



Offentlige hjelpesider - Difi hjelper deg



Oslo Røde Kors besøkstjeneste

Kursholdere: 
Bjørg Sandbo og 
Mona Hovland Jakobsen

Velkommen til 
Digital Senior



Hva er Digital Senior?

• En metode for digital og sosial trening for seniorer 

utviklet av Røde kors

• Mål: 

• Bygge selvstendighet

• Senke redsel rundt bruk av nettbrett og internett

• Jobbe sammen med en frivillig om å heve sin digitale 

kompetanse



Målgruppen

• Eldre over 70 år.

• Eldre som av ulike grunner ikke kommer seg ut for å 

gå på kurs

• og/eller, ikke har utbytte av andre felleskurs i digitale 

verktøy.





Pedagogikken – Hvordan?

• En frivillig følger deltageren gjennom 10 ganger.

• Sammen går dere gjennom 10 leksjoner som følger 

en konkret opplæringsplan, med støtte av 

læringsmateriell utviklet av RK

• Lekser mellom hvert møte

• Senioren «trykker», veilederne veileder

• Dere bruker god tid og har mange repetisjoner





Gjør litt research på tilbudet i nærområdet



Kan du hjelpe til med alt?



PIAAC – internasjonal undersøkelse om 
voksnes ferdigheter

• 400 000 voksne i Norge mangler grunnleggende 

ferdigheter i lesing

• 480 000 voksne i Norge mangler grunnleggende 

ferdigheter i regning (tallforståelse)

• 800 000 voksne i Norge mangler grunnleggende ikt-

ferdigheter (problemløsning med ikt)

http://www.kompetansenorge.no/statistikk-og-analyse/statistikk-og-analyse-om-

grunnleggende-ferdigheter/PIAAC/







Skal du hjelpe til med alt?



«Våre frivillige skal ikke kunne mistenkes for å ha stjålet arven 

etter tante Mary».

Gjennom metoden legger vi til rette for at de frivillige ikke skal ha 

tilgang til sensitiv informasjon. 

Det er ingen gråsone her!
Vi holder oss til leksjonene

Vi hjelper ikke til med innlogging der vi må bruke kodebrikker, 

mobil BankID, eller Min ID. 

Vi hjelper ikke med nettbank eller nav o.l. 

Digital Senior



Digihjelpen-tilbudet bør generelt sett ikke bestå av 

konkret saksbehandling, det vil si at veileder bistår 

enkeltindivider med å fylle ut søknader, klage på vedtak, 

betale regninger osv. Dette innebærer at de ansatte i den 

kommunale veiledningstjenesten heller ikke kan sende 

inn søknader på vegne av enkeltpersoner. Private 

innkjøp, installeringer og reparasjon av digitalt utstyr og 

bredbånd hjemme hos brukerne bør heller ikke være en 

del av veiledningstilbudet. Slik bistand kan være 

utfordrende med tanke på sikkerhet og 

personvernhensyn.

Digihjelpen



«Vi hjelper deg 

med alt»

Link kontoret –

K1, Oslo 

kommune  



Tøyen bibliotek har ingen retningslinjer

«Vi kjenner ikke til at 

vi har noen 

retningslinjer, vi 

hjelper til hvis vi har 

tid», bibliotekarer 

Tøyen bibliotek.



Du kan hjelpe til med alt, men du må ikke!

Viktig å diskutere hva retningslinjer kan omfatte

• Er det risikabelt å hjelpe alle med alt?

• Hva betyr risiko i denne sammenheng?

• Når er det (ikke) OK å si nei?

• Våre personlige grenser – hva betyr disse i 
veiledningssituasjonen - f eks å bruke egne personlige sider 
til en demonstrere en tjeneste.

• Hvem hjelper hvis ikke «vi» gjør det? – følelsen av å la 
noen i stikken. 



Takk for meg


