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Noen barrierer for å bruke teknologi og internett  

• redsel for å gjøre feil og usikkerhet knyttet til egen kompetanse 

• vanskelig å lære helt nye ting og å bruke komplisert utstyr (ergonomisk) 

• skepsis til sosiale medier  

• ønsker ikke å gå til innkjøp av teknologi før de vet om de kommer å ta det i 
bruk 
 

 

Fra rapporten «Sosial digital kontakt», 2018, Nasjonalt senter for e-helseforskning 





Digihjelpen-prosjektet 

• Digihjelpen refererer til et fast lavterskel veiledningstilbud i 
grunnleggende digital kompetanse i kommunene 

• Ambisjonen er at alle kommuner skal ha et slik tilbud til sine 
innbyggere  

• Digihjelpen-prosjektet (2016–2018) undersøkte 
nåsituasjonen med hensyn til eksisterende veiledningstilbud, 
hvordan et veiledningstilbud kan se ut og anbefalinger til 
kommuner som skal organisere og etablere et slikt tilbud 

• Digihjelpen-prosjektet har utviklet en netthåndbok for 
kommunene på KS sin nettside 

• Netthåndboken (Digihjelpen.no) skal være en hjelp til 
kommunene i deres arbeid med å etablere eller 
videreutvikle et eget veiledningstilbud i grunnleggende 
digital kompetanse  

I 2018 signerte KMD og KS en samarbeidsavtale om å legge til rette for at 
kommunesektoren kan utvikle og etablere et fast veiledningstilbud som skal bidra 
til å øke innbyggernes digitale deltakelse og grunnleggende kompetanse  

http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/digihjelpen/


Netthåndboken er bygd opp 
rundt fire hovedsider:  

 Hva er Digihjelpen? 

 Hvordan komme i gang?  

 Eksempler fra kommunene  

 Nettressurser til veiledningen 



Eksempler fra kommunene: Oppegård kommune 



Eksempler fra kommunene: Askim kommune 



Eksempler fra kommunene: 
Kart over kommunale tilbud 

- vi oppfordrer alle kommuner som har et tilbud til å 
registrere seg 

- i dag har 39  kommuner registrert at de har et tilbud 
- skal inneholde e-postadresse til ansvarlig person i 

kommunen 
 

 

 
Er din kommune på kartet? 

 
 



Spørsmål eller innspill? 
 
Ta gjerne kontakt med meg! 
 
Oda Edvardsen, oda.edvardsen@ks.no 
 
digihjelpen@ks.no  
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