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Genom hurdana teknologiska lösningar
kan äldre personers ensamhet, sociala
isolering och fysiska aktivitet påverkas?
RESULTAT
Användningen av teknologi har ökat i äldre personers vardag. Olika slags
teknologiska lösningar kan erbjuda många möjligheter och sätt att minska
äldre personers ensamhet och sociala isolering.a Dessutom kan man med
hjälp av teknologiska lösningar stöda fysisk aktivitet och den kognitiva
funktionsförmågan hos äldre personer samt förebygga fallolyckorb.
1) Minskning av ensamhet och social isolering
• Användningen av internet och sociala medier erbjuder en möjlighet
att kommunicera med familjen, närstående och andra människor
samt att följa med aktuella händelser oberoende av den äldre personens rörelseförmåga eller avstånda.
• Sociala robotar, till exempel ett robotdjur eller en virtuell talagent,
erbjuder socialt stöd samt stöder självständigt boende och gör det
möjligt att hålla kontakt med familj och närståendea.
• Att spela videospel erbjuder möjligheten till social interaktion via
näteta.
• Distansvård (telecare) stöder kontakterna mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och äldre personer och möjliggör uppföljning, stöd
och kommunikationa.
• Den virtuella verkligheten erbjuder en alternativ möjlighet till upplevelser, kontakter i realtid och socialt stöda.
2) Ökning av fysisk aktivitet
• Motionsinterventioner som utgår från teknologi kan öka den fysiska
aktiviteten, förbättra den fysiska funktionsförmågan, muskelkraften,
uthålligheten och de kognitiva prestationerna samt minska fallolyckorb.
• Engagemang i ett motionsprogram som utgår från ett videospel kan
vara bättre än engagemanget i ett traditionellt motionsprogram, och
detta möjliggör meningsfull motion hemmab.
• Motion hemma med hjälp av motionsprogram som utgår från teknologi är inte beroende av väderförhållanden eller transport till motionsplatsen.
• Motionsprogram som utgår från teknologi möjliggör individuellt
skräddarsydda program, ett omfattande utbud av olika slags fysiska och kognitiva övningar samt interaktion och feedback i realtidb.

BAKGRUND
I Finland upplevs ensamhet allra
mest bland personer som är över 74
år1. Ensamhet hos äldre personer är
vanligt och framgår till exempel som
förlust av närstående, försämrad
funktionsförmåga,
ensamboende
samt svårigheten att delta i gruppevenemang2. Ensamhet och särskilt
social isolering har konstaterats ha
en koppling till ökad risk till dödlighet2,3. I Finland nämns i kvalitetsrekommendationer som gäller utvecklingen av tjänster för äldre personer
att man i allt större utsträckning bör
utnyttja teknologi i tjänster för äldre,
men i införandet ska man säkerställa
tillräckligt med stöd, handledning och
rådgivning åt såväl de äldre personerna som de anhöriga och vårdpersonalen4. Social isolering har konstaterats ha en anknytning till sämre fysisk funktionsförmåga, mindre daglig
fysisk aktivitet och längre tid då man
inte rör på sig5. Det finns inte en enda
rätt lösning på ingripande i ensamhet
eller social isolering, utan lösningarna ska planeras så att de svarar
mot varje individs behov6.

SAMMANFATTNING
Med hjälp av teknologiska lösningar kan man minska äldre personers ensamhet och sociala isolering samt stöda deras fysiska
aktivitet och den kognitiva funktionsförmågan samt förebygga fallolyckor. Äldre personer engagerar sig bra i teknologiska motionsinterventioner och det är viktigt att
de tillägnar sig en aktiv livsstil genom att införliva motion i sitt dagliga program för att upprätthålla
sin fysiska funktionsförmåga,
hälsa och förebygga fallolyckor.

ANVÄNDBARHET I FINLAND
Resultaten från dessa översikter kan tillämpas i Finland särskilt på tjänster
för äldre personer som bor hemma och som hotas eller lider av ensamhet
och/eller social isolering och vars fysiska aktivitet är låg eller vars fysiska
funktionsförmåga är nedsatt. Resultaten kan utnyttjas enligt kvalitetsrekommendationen för att öka användningen av teknologi i vården av äldre personer. Särskilt i situationer där äldre personers sociala kontakter och deltagande begränsas för att främja deras hälsa, erbjuder olika teknologiska lösningar verktyg för mångsidigt umgänge med anhöriga, närstående, vänner
och bekanta samt med social- och hälsovårdspersonalen. Dessutom erbjuder de nya och intressanta sätt att motionera och hålla sig fysiskt aktiv i
hemförhållanden.
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MATERIAL OCH METODER
Evidenstipset utgår från en systematisk översikt av hög kvaliteta som gavs ut
2016 och som undersökte teknologiska lösningars effekt på lindringen av
äldre personers sociala isolering samt en högklassig systematisk översiktb
som gavs ut 2018 och som undersökte ökningen av äldre personers fysiska
aktivitet och förebyggande av fallolyckor med hjälp av teknologi. I översikterna ingick sammanlagt 56 studier (34a och 22b). Det metodmässiga genomförandet av översikterna beskrivs mer detaljerat i de ursprungliga publikationernaa,b. Kvaliteten på översikterna bedömdes enligt JBI:s kriterier för bedömning av systematiska översikter**.
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