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Länk till filmen: https://youtu.be/lFC2fhLI930
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https://youtu.be/lFC2fhLI930


Uppdrag: Bryt isoleringen

Göra insatser som minskar
den sociala isoleringen
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och 

ökar äldres digitala
delaktighet och förmåga
att använda digitala tjänster
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• Kom igång med videosamtal

• Hjälp på distans med 
fjärrstyrning

• Handla mat och läkemedel på 
internet
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Instruktionsguider med 
digital baskunskap i pdf-
format



• FaceTime

• Google Duo

• Messenger

• Whatsapp

• Delta i Zoom-möte

• Chrome Remote Desktop

• TeamViewer
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Steg-för-steg-guider och 
enkla instruktionsfilmer



• Kom igång med videosamtal

• Hjälp på distans med 
fjärrstyrning

• Särskilt kapitel med stöd och 
tips för att guida andra att lära 
sig digitala tjänster.
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Guider för att guida andra





Foto: Lars Jansson



Uppdraget slutrapporterat – vad nu?

• Insatser fortsätter i vår 
löpande verksamhet

• Fortsatt satsning på 
utmaningen att nå och 
motivera de ”icke-digitala”

• Informationskampanj på 
gång
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• Besök webbsidorna på 
pts.se/digitalhjalpen

• Läs tipsen och klicka vidare

• Testa guiderna

• Våga prova något nytt

• Hitta någon att prova med
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Till dig som kan använda 
internet litegrann



• Be någon du känner visa Digitalhjälpen på en 
dator eller skriva ut stödmaterial åt dig

• Be om hjälp på bibliotek med att skriva ut 
stödmaterial eller att läsa mer på internet

• Fråga kommunen vilket stöd de erbjuder för 
att komma igång med digitala tjänster

• Hitta lokala föreningar och fråga om de har 
stöd att erbjuda 

• Kontakta studieförbund och fråga om de har 
någon kurs för att komma igång
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Till dig som inte har använt 
internet eller digitala tjänster 
tidigare



Tillsammans hjälper vi fler

Tipsa andra om 
pts.se/digitalhjalpen

Tipsa oss om insatser, 
idéer och samarbeten till 
digitalhjalpen@pts.se
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