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Kjell Eriksson inspirerar vid IT-konferens
IT-Lyftet är ett projekt som förenar kompetensutveckling av äldreomsorgspersonal med
behovet av ett nytt innehåll i äldreomsorgen. Med hjälp av ny teknik ges möjlighet till nya och
stimulerande aktiviteter för de äldre. Den 23 april avslutas projektet med en konferens, där
bland andra tv-profilen Kjell Eriksson medverkar.
Tv- och radioprofilen Kjell Eriksson jagade sina 5000 Facebook-vänner i tv-serien #Kjell5000 och medverkar
bland annat i Nöjespanelen i SVT. Han gjorde också den uppmärksammade dokumentärfilmen ”De
bortkopplade” som handlar om människor som inte har internet. Kjell Eriksson medverkar på IT-Lyftets
slutkonferens för att ge en inspirationsföreläsning om äldre och ny teknik.
Medverkar gör även Christina Ternström Frostegren, pensionär och förespråkare för IT och teknik. Hon var
nominerad i tävlingen ”Sveriges modernaste pensionär”, utlyst av kampanjen Digidel, som verkat för att få
fler medborgare digitalt delaktiga. Även forskaren och arbetsterapeuten Jürgen Broeren från Sahlgrenska
akademin finns på plats för att berätta om sin forskning kring tv-spel och rehabilitering.
Projekt IT-Lyftet har under 2 års tid arbetat med att kompetensutveckla äldreomsorgens personal i att
hantera Ipads, tv-spel och annan vardagsteknik. Arbetslösa ungdomar, så kallade IT-piloter, har anställts
inom äldreomsorgen för att utbilda personal i IT och ny teknik för äldre. Målet har varit att tillföra nytt
innehåll i äldreomsorgen och bidra till att personal och äldre ska kunna använda tekniken till fysisk och
kognitiv träning, för att ha roligt och för att skapa sociala kontakter, exempelvis via Skype.
– Det mest inspirerande har varit att se personal, ungdomar och äldre utvecklas tillsammans. Projektet har
bidragit till att skapa en positiv attityd till ny teknik och IT i äldreomsorgen, säger Sandra Goll-Rasmussen
Nielsen, projektledare för IT-Lyftet.
Projektet har uppmärksammats såväl nationellt som internationellt. I en rapport beställd av regeringen
lyftes IT-Lyftet fram som ett av flera goda exempel på hur frivilliga krafter i samhället bidrar till att öka den
digitala delaktigheten. Vid ett besök i Bryssel nyligen uppmärksammades projektet utifrån dess sociala
aspekter och idén om att anställa ungdomar för att överbrygga generationsgapet.
Under konferensen får deltagarna möjlighet att prova de aktiviteter som används i projektet. Dessutom
finns personal och företrädare från de deltagande kommunernas äldreomsorg på plats.
IT-Lyftet finansieras av ESF och ägs av Göteborgsregionens kommunalförbund. Projektet drivs i samverkan
mellan Ale, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille och SDF Majorna-Linné.
IT-Lyftets slutkonferens äger rum onsdagen den 23 april klockan 13–17.30 på Ullevi Konferens i Göteborg.
Kontakt: Sandra Goll-Rasmussen Nielsen, projektledare, IT-Lyftet.
Tel. 073-383 40 56, e-post: sandra.gollrasmussen.nielsen@grkom.se.
Mer information finns på IT-Lyftets webbplats.
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