
ELDREOMBUDET

Eldreombudet – vaktbikkje og trekkhund

pådriver og vaktbikkje for å hindre det digitale utenforskapet
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Et selvstendig nasjonalt statsorgan

• fremmer eldres interesser på alle samfunnsområder

• følger med på situasjonen for eldre

• ble etablert i 2020 med lov om Eldreombudet

• kontor i Ålesund
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Ulike arbeidsmetoder

• overvåking av situasjonen for eldre i Norge

• påvirkning av offentlige myndigheter og private virksomheter –

direkte og gjennom mediene

• kontakt med fagmiljøer og frivillige organisasjoner

• veiledning av eldre og pårørende som tar kontakt
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Prioriterte arbeidsområder
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Helse og omsorg
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Helse og omsorg

• kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene i kommunene

• ensomhet og sosial isolasjon

• følgene av koronapandemien for psykisk og fysisk helse

• vold, overgrep og forsømmelser

• medbestemmelse for pasienter og beboere
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Samfunnsdeltakelse og arbeid

Side 7



ELDREOMBUDET

Samfunnsdeltakelse og arbeid

• aldersdiskriminering i arbeidsliv og organisasjonsliv

• representasjonen av eldre i politikken

• alderisme: stereotypier, fordommer og diskriminering pga. alder

• eldrerådenes innflytelse i kommunene og fylkene

• kollektivtilbudet i distriktene
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Digitalisering
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Utenforskap og økende digitalt samfunn

• digitalt utenforskap og ikke-digitale eldre

• dyre og utilgjengelige analoge alternativer

• digitale valgkort

• digital informasjon fra kommuner og stat
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Eldreombudets påvirkning og oppgaver

• legger press på statlige aktører

• utfordrer banknæringen spesielt

• utfordrer politikere, direktorat og andre aktører

• arbeider for løsninger for ikke digitale 
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Nei til digital tvang

• Strategien – «digital hele livet» - inkludere alle i digitalt samfunn

• Krever en god plan og opplæring for å få flere mer digitale

• Naivt å tro at alle blir digitale 

• Noen blir aldri digitale

• Analoge løsninger som ikke koster skjorta
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Takk for oppmerksomheten


