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Aktiv alderdom kan ses i fysisk, psykisk og sosialt 
velvære og deltakelse er sentralt for å øke sosiale 
kvaliteter. Kosthold og sosial kontakt er viktige for å 
fortsette aktivitet. Samtidig er det her små, tilsynelatende 
uskyldige endringer over tid i sum bidrar til funksjonstap, 
manifestert i feilernæring, funksjonstap og ensomhet.  
 

ACTIVE vil bidra til deltakelse ved å fokusere på  
(1)  kosthold og sosial kontakt,  
(2)  bruk av IKT og velferdsteknologi,  
(3)  nye tjenester i aktiv alderdom.  
 

I forskningsprosjektet ACTIVE undersøker vi om tiltak og 
tjenester og teknologiske løsninger der eldre og deres 
pårørende samarbeider med kommunale, frivillige og 
private aktører kan utsette funksjonstap og gi mulighet 
for å bo hjemme så trygt og lenge som mulig. 

Velferdsteknologi som fremmer sosial kontakt kan 
skape hyggelige aktiviteter og styrke deltakelse. 

Når eldre orker mindre, strever de mer med å:  
-  Skaffe og lage næringsrik mat, noen ganger 

spise og drikke. 
-  Opprette og opprettholde sosial kontakt. 

 

Sosiale nettverk minsker i takt med økende alder: 
-  Arbeidsfellesskapet opphører etter pensjonering. 
-  Venner blir syke eller dør. 
-  Kroniske helsetilstander, sansetap eller nedsatt 

funksjonsnivå reduserer eller hindrer deltakelse. 
 

Måltidet er en sosial arena: 
-  Selskap og fellesskap rundt et måltid har 

betydning for om man spiser, hvor ofte man 
spiser, hva man spiser og hvor mye man spiser. 

 

Høy terskel, men stor interesse for å bruke nettbrett: 
-  Generell skepsis, usikkerhet og varierende 

erfaring med informasjonsteknologi. 
-  Nettbrett relativt enkelt å håndtere med stort 

potensial som velferdsteknologisk hjelpemiddel.  

Velferdsteknologi som styrker deltakelse har stort 
potensial for å forebygge feil- eller underernæring.  

Dette vet vi så langt   
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