Prosjektrapport

SENIORGAMER –
digitale muligheter for en
god alderdom

Forord

«Dette var kjempegøy! Jeg kan ikke huske sist jeg hadde det så gøy.»

Dette sitatet fra en mannlig bowler oppsummerer godt hva Seniorgamer handler om.
Seniorgamer er historien om glede og gode øyeblikk selv når livet butter. Det er også
historien om hvordan koblingen mellom bibliotek, kultur og teknologi kan bidra til
livskvalitet og helse.
Gjennom utradisjonell bruk av dataspill for seniorer har nye muligheter åpnet seg for
sosialt fellesskap og gylne øyeblikk for mange som er i en livsfase der mye er preget
av sorg og tap.
Seniorgamernes muntre kommentarer sammen med positive tilbakemeldinger fra
helsepersonell, har vært til stor inspirasjon. Noen sitater er gjengitt i denne rapporten
for å vise at bak de tørre faktaene er det mennesker dette handler om.
Vi inviterer til en innholdsrik reise gjennom et opplevelsesrikt prosjekt!

QR-koden tar deg til en kort film
som forklarer Seniorgamer.
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Overhørt:

«En god latter forlenger livet. Vi må vel bli
riktig gamle som ler så mye.»
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Kort oversikt over prosjektet
Bakgrunnen for Seniorgamer
Seniorgamer er et utviklingsprosjekt som har resultert i et nytt tilbud til eldre.
Med utgangspunkt i Drammensbiblioteket er det etablert en nasjonal modell for
hvordan eldre kan få et aktivitetstilbud i bibliotek og i bo- og servicesentre basert på
dataspill og teknologi. Bibliotekenes bruk av dataspill er svært populært for yngre
aldersgrupper. Seniorgamerprosjektet ønsket å undersøke om eldre også kunne spille
og ville ha glede av slike spill. Gjennomsnittsalderen i befolkningen er økende og
det blir flere som utvikler en demenssykdom. Hovedmålgruppen for prosjektet var
hjemmeboende med demens, deres pårørende og aktører i helsesektoren.
Nasjonalt fokus
Seniorgamer startet med et forprosjekt høst 2010/vår 2011. Aktivitetshuset Villa
Fredrikke i Drammen kommune var sentral i gjennomføringen av forprosjektet.
På bakgrunn av de positive erfaringene, ble det etablert et 3-årig hovedprosjekt der
Seniorgamer skulle utvikles som et nasjonalt tilbud. Hovedprosjektet ble avsluttet
våren 2015.
Nasjonalbiblioteket bidro med støtte både til forprosjektet og hovedprosjektet.
Temaer i prosjektet
Seniorgamerprosjektet har arbeidet etter følgende punkter:
• Utvikle biblioteket som en sosial inkluderingsarena for eldre, spesielt personer med
demens.
• Tilrettelegge for utlån av spesialsamlinger og relevant informasjon for eldre,
pårørende og helsevesenet.
• Lage håndbok for de som ønsker å starte med Seniorgaming.
• Identifisere og teste ut spill som personer med demens kan bruke, bidra til
spillutvikling.
• Etablere samarbeidsmodeller på tvers av faggrenser; bibliotek, kultur, helse,
teknologi, innovasjon, frivillige.
• Biblioteket som kompetansesenter og ressurs for helsevesenet.
• Utvikle en nasjonal modell som kan tilpasses lokale forhold over hele landet.
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Sagt av helsepersonell:

«Dette er moderne trim og gir
samhold og glede»
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Erfaringer
Responsen fra de eldre og fra helsepersonell har vært overveldende og positiv.
Seniorgamer har vist at eldre både mestrer spill og vil spille. Erfaringen i prosjektet
er at dataspill ikke bare bidrar til økt fysisk og mental aktivitet, men også bidrar til å
skape gode øyeblikk, gode møter og mye glede.
Gjennom prosjektet er det skjedd en stor utvikling i å etablere bibliotek som en
viktig møteplass for eldre. Bibliotekets mange aktiviteter og tilbud har blitt kjent for
nye brukergrupper. Nye samarbeidspartnere og lokale organisasjoner har meldt sin
interesse for å bidra.

Seniorgamer har fått to spor:
Ett mot bo- og servicesentre og ett mot bibliotek.
Helsepersonell har vist seg veldig interessert i å starte med Seniorgaming. De ønsker
å gi beboerne gode aktivitetstilbud. Her kan de gjøre det på en forholdsvis enkel og
rimelig måte.
Både personalet og beboerne synes dette er morsomt. Dermed blir det enkelt å få
gjennomført dette regelmessig. Personalet kan tilpasse spill etter beboernes behov og
ønsker. Bowling er uansett en vinner.
Det nasjonale fokuset ble ivaretatt ved å etablere et formalisert samarbeid med ett lite
bibliotek, Risør bibliotek, og ett stort bibliotek, Bergen Offentlige Bibliotek. Sammen
med Drammensbiblioteket, som er et mellomstort bibliotek, har vi identifisert
suksessfaktorer.
Resultatet er beskrevet i en håndbok.
Prosjektets ambisjon om at biblioteket skulle bli en ressurs for helsevesenet, har
slått til i større grad enn forventet. Tett samarbeid med Helse, sosial og omsorg har
resultert i mange Seniorgamertilbud på bo- og servicesentre, ikke bare i Drammen og
omegn, men også andre steder i landet.
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Kultur og helse
NOU 2011:00 Innovasjon i omsorg
Omsorgstjenestene er strategisk godt plassert i kommunen og bør i
større grad utnytte det potensialet som ligger rett foran dem til innovasjon på tvers: Omsorgstjenestene trenger mer kulturell kompetanse.
Kommunene har en egen kultursektor. Gjennom å styrke den og stille
omsorgstjenestens organisasjon og bygninger til disposisjon som kulturarena, kan kultursektoren bli en kultursektor for alle.
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Tverrfaglig samarbeid
Seniorgamerprosjektet oppsto i tilknytning til det kreative miljøet i Papirbredden
Kunnskapspark i Drammen. Mange aktører under samme tak med forskjellig
kompetanse, fant sammen. Med forskjellige innfallsvinkler til aktivitet, aldring
og helse, ble dette et spennende, kreativt og innovativt samspill. Denne bredden i
kompetanse har vært vesentlig for prosjektets suksess.
• Drammensbiblioteket er et pionerbibliotek innen dataspill. Drammensbiblioteket
har tre bibliotek under samme tak: Biblioteket til Høgskolen i Buskerud og
Vestfold, Buskerud Fylkesbibliotek og Drammen bibliotek. Drammen bibliotek har
prosjektansvaret.
• Høgskolen i Buskerud og Vestfold, HBV, har utdanning innen helsefag på
Papirbredden og har etablert Vitensenteret Helse og Teknologi. Her er solid
helsefaglig kompetanse, også innen demenssykdommer.
• Mektron Robotikk er et selskap med fokus på å ta i bruk ny teknologi som spill og
robotikk innen primær og spesialisthelsetjenesten.
• Papirbredden Innovasjon er en uavhengig aktør med aktive eiere fra offentlig
og privat næringsliv og akademia. De utvikler og gjennomfører innovative
prosjekter som har som mål å tilføre regionen kompetanse og nye arbeidsplasser
innenfor kreative næringer, velferdsteknologi og fornybare ressurser. Ved
oppstart av spillprosjektet hadde Papirbredden Innovasjon prosjektledelse
av bedriftsklyngeprosjektet Arena Helseinnovasjon som siden også ble en
nettverksorganisasjon; Arena Helse – Forskning og Innovasjon. Hensikten med
denne organisasjonen er å iverksette tverrfaglige prosjekter for utvikling av
teknologi for helse om omsorgssektoren. Drammen kommune hadde allerede
ved oppstart av spillprosjektet flere utviklingsprosjekter sammen med bedrifter
tilhørende nettverket, og det var derfor naturlig å ville engasjere seg videre sammen
med Drammen kommune.
• Kulturoasen/kulturskolen gir kulturtilbud til eldre i Drammen.
• Helse, sosial og omsorg ved Skap gode dager og Villa Fredrikke i Drammen
kommune har bidratt sterkt til et vellykket prosjekt ved å tilby gode arenaer for
prosjektet og med tung, faglig kompetanse.
• Planarbeid og uttesting i prosjektet har vært faglig forankret i FOU-avdelingen i
Drammen kommune.

8

Papirbredden i Drammen

Innovasjon
Seniorgamer oppfyller kravene til et prosjekt av typen vertikal innovasjon: Et samarbeid mellom helse- og omsorgstjenestene, akademia,
næringslivet og kultur.
«Vertikal innovasjon i helse og omsorg». Meld.st.19, Kap 8.1.3:
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Innovasjon innen kultur og helse
Seniorgamer er et innovasjonsprosjekt som passer godt inn i den politiske tenkningen
rundt morgendagens omsorg. Et helt nytt tilbud er utviklet til seniorer basert
på moderne kulturuttrykk. Det er et nyskapende samarbeid mellom helse- og
omsorgstjenestene, akademia, næringslivet og kultur. Ved å dra nytte av hverandres
erfaring og fagkompetanse, har deltakerne i fellesskap lagt grunnlaget for en ny måte
å koble teknologi, kultur og helse. Dette kan være et eksempel til etterfølgelse også i
andre prosjekter.

Bibliotekets rolle som møteplass
Bibliotekenes unike posisjon i samfunnet gir rom for mange og allsidige
aktiviteter. Bibliotekenes rolle som møteplass ble forsterket i Lov om folkebibliotek
1.1.2014. «Alle» møtes på biblioteket uansett alder, helse eller ståsted i livet.
Her er gratis tilgjengelighet og det er bare å komme. Dette er det svært få andre
samfunnsinstitusjoner som tilbyr. Med Seniorgamer åpnes biblioteket for nye
grupper; personer med demens og kognitiv svikt. Andre pasientgrupper vil også ha
glede og nytte av tilbudet. Biblioteket tilbyr et fristed som ikke forbindes med alder,
sykdom og kommunale helse- og omsorgstilbud.

Drammensbibliotekets allsidighet
I tillegg til bibliotekenes mange muligheter generelt, har Drammensbiblioteket
spesielt gode forutsetninger for å lede et stort innovasjonsprosjekt som Seniorgamer.
Foruten det faglige miljøet som er beskrevet tidligere, er de store luftige lokalene godt
egnet for forskjellig aktivitet.
Med erfaring fra dataspill for unge siden 2007, var det enkelt å videreføre kunnskapen
til Seniorgamer.
Ved å ha fokus på fleksibel bruk av lokalene, har Seniorgamerområdet i biblioteket
blitt innredet for allsidig bruk. Fargevalg, mulighet for å dele av lokalet ved hjelp av
scenetepper, lydanlegg, teleslynge og møbler som enkelt kan flyttes, gjør at området
like godt kan brukes til dataspill på storskjerm som til foredrag og bokprat.

10

Spill på tvers av generasjoner

Overhørt:
Kvinnelig deltaker på biblioteket:

«Jeg trenger å røre meg og trene. Jeg vil
spille tennis! Det har jeg aldri gjort før.»
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Når bestefar bowler, vil barnebarna være med
Seniorgamer er et tidsaktuelt tilbud. Før de har prøvd det selv tenker mange at dette
er noe bare barna og de unge holder på med. Når besteforeldregenerasjonen også blir
begeistret, ligger alt til rette for gode møter på tvers av generasjoner. Flere har meldt
tilbake at de nå spiller med barnebarna. Noen har til og med kjøpt utstyr selv og lært
barnebarna å spille. En positiv opplevelse som gjør det morsomt å møtes.

Inkludering
For å ivareta bibliotekets rolle som en inkluderende møteplass, er det viktig at
aktiviteten foregår i det åpne bibliotekrommet og ikke i et eget lokale. Personer
med demens har spesielle behov for tilrettelegging som må tas hensyn til. Disse er
beskrevet i håndboken.
Uansett hvor det spilles, er det viktig at også de som bare ønsker å være tilskuere føler
seg inkludert. De kan godt være med i en laginndeling uten å spille selv. Da får de et
lag å heie ekstra på. Spill er morsomt også for de som ser på.

Kan vi få litt mer action?
Høyt tempo og allsidig aktivitet har preget Seniorgamerprosjektet. Midtsidene har en
tidslinje som viser en oversikt over aktiviteten. Noen enkelthendelser tas fram her.

Bowlingligaen på Villa Fredrikke
Villa Fredrikke i Drammen, et åpent dagtilbud til hjemmeboende i tidlig fase av
demens, var arena for utprøving. Gjennom et tett samarbeid mellom brukere,
ansatte, frivillige, pårørende og prosjektgruppen, ble kartleggingen gjennomført:
Spillkonsoller og spill ble testet, respons og stemning ble kartlagt under faglig
veiledning. Resultatet var utvetyding: Spilltilbudet ble en suksess. Det bidrar til godt,
sosialt fellesskap, latter og følelse av mestring. Bowlingligaen på Villa Fredrikke ble
etablert våren 2011 og spiller fremdeles. Tirsdagsbowling er nå et fast, ukentlig tilbud
som brukerne nødig vil gå glipp av.
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Kick-off august 2012
23. august 2012 åpnet kultursjef i Drammen, Tone Ulltveit-Moe, offisielt det nasjonale
hovedprosjektet. Helsepersonell og bibliotekansatte i Drammen og omegn var invitert
til kick-off med inspirasjon og opplæring. Skepsis vedrørende eldre og dataspill
forsvant da deltakerne fikk spille selv.

Den internasjonale Alzheimerdagen 21. september
For å sette ekstra fokus på Seniorgamer og demenssaken, ble det arrangert
dagskonferanser på Den internasjonale Alzheimerdagen både i 2012 og i 2013.
Konferansene hadde en god blanding av faglig innhold, innblikk i offentlige føringer,
pårørendes perspektiv samt teknologi og spill. Aktivitet, kommunikasjon og glede var
tittelen som skulle peke på muligheter for gode dager selv når sykdom rammer.

TV-aksjonen 2013
Nasjonalforeningen for folkehelsen fikk pengene fra TV-aksjonen 2013 til sitt arbeid
med demens. Representanter for Seniorgamerprosjektet og Drammen kommune var
med i TV-aksjonen avdeling Buskerud. Dette resulterte i en uke i Drammen kommune
med faglige foredrag og temaer relatert til demens. Uken ble avsluttet med åpent møte
på Drammensbiblioteket lørdag 12.10. Aktivitet, glede og demens var temaet. Her fikk
publikum møte Oddvar Omland som delte sin erfaring som pårørende, appell for
TV-aksjonen, Jonas Fjeld, forfatter Eva Anfinnsen som presenterte sin barnebok, det
var appell for TV-aksjonen og Demensprisen for Buskerud ble tildelt Villa Fredrikke.
Arrangementet fikk god mediedekning.

Sunnås sykehus
Samarbeidet mellom Seniorgamer og Sunnås sykehus har resultert i etablering av en
spillcafe. Den har møter hver uke og er et populært tilbud.
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Risør
Risør bibliotek ble introdusert for Seniorgamerprosjektet gjennom Arena Helse –
Forskning og Innovasjons etablering i Aust-Agder. Biblioteket innledet samarbeid
med Omsorgsenheten i Risør kommune i forbindelse med TV-aksjonen oktober
2013. Prosjektet ble forankret i Rådmannens ledergruppe, og det ble inngått en
samarbeidsavtale mellom Drammensbiblioteket og Risør bibliotek. De etablerte
kontakt med demenskoordinator i kommunen og Frivilligsentralen. To formiddager
i måneden tilbyr de spill i biblioteket. De bruker den samme spillkonsollen som
ungdommene bruker om ettermiddagen.
Tilbudet ble en suksess fra første dag! Entusiastiske deltakere, både kvinner og
menn kastet seg ut i spillet. I begynnelsen var det fokus på demens og flere med
diagnosen kom med ledsagere og prøvde å delta. Det fungerte ikke så godt. Men
demenskoordinatoren fikk flere henvendelser fra pårørende og de har uttrykt at de
fikk god hjelp. Terskelen for å ta kontakt var lav, og de fikk oppfølging.
Etter hvert har gruppen blitt svært selvhjulpen. Det er en fast gjeng som spiller og
det sosiale treffpunktet er viktig for dem. Noen nye har kommet til og alle er veldig
fornøyd. Lydnivået er høyt, de heier på hverandre og skryter og stemningen er god.
«Det er så godt å komme et sted å le!»
De har invitert psykisk utviklingshemmede til bowling på lukkede møter om kvelden,
og det fungerte veldig bra. Fantastisk hvordan noen som i utgangspunktet ikke turde,
fikk det til og alle klappet.
Prosjektet fortsetter også etter at Seniorgamerprosjektet er avsluttet.
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Bergen
Bergen Offentlige Bibliotek startet sitt Seniorgamerprosjekt våren 2014. De fikk støtte
fra Kavlifondet til innkjøp av utstyr. Bergen kommune hadde allerede gått til innkjøp
av flyttbare stativ med TV-skjermer til flere institusjoner i kommunen. Dermed ble
det mulig å kjøpe flere Xbox 360 enn det som i utgangspunktet var planen. Biblioteket
satte i gang prosjektet på flere institusjoner i tillegg til i biblioteket. Bergen Røde Kors
Sykehjem var første samarbeidssted. De kan nå bruke utstyret på egen hånd og har
arrangert det de har kalt Bowlingkafé for beboerne ved sykehjemmet.
Flere sykehjem og seniorsentre har meldt sin interesse for å få opplæring i
Seniorgamer og for å låne utstyr. Domkirkehjemmet, som ligger i Bergen sentrum, er
et av disse sykehjemmene. De fikk opplæring og utstyr tidlig på våren i 2014 og har
prøvd Seniorgamer på en av sykehjemmets avdelinger. Dessverre viste det seg at det
ble for avansert for disse beboerne, men de vil i stedet bruke det på dagsenteret og
har forlenget avtalen med biblioteket.
Landåstorget seniorsenter bruker Seniorgamer mye, og har forlenget avtalen.
Hovedbiblioteket i Bergen sentrum, Fana filial og Åsane filial har spillutstyr og målet
er å etablere Seniorgamer som et velkjent tilbud til seniorer ved disse tre bibliotekene
i første omgang. De vil også nå ut til flere institusjoner.
Under Kulturfest Åsane var det en egen seniordag. Der ble Seniorgamer presentert for
mange av bydelens seniorer. Det var stor aktivitet foran TV-skjermen.
Det å få seniorer inn på biblioteket for å spille viste seg å være den største
utfordringen i prosjektet. Det er krevende å få eldre til å møte opp uten å være
sammen med andre de kjenner til åpne spillarrangement. Derfor vil de nå i
videreføringen av prosjektet invitere grupper til å komme på biblioteket for å spille,
og samarbeide med aktuelle lokale institusjoner og foreninger.

15

Åpning av Seniorgamerområdet i Drammensbiblioteket
10. april 2014
Drammens ordfører Tore O. Hansen sto for åpningen. Deretter hadde tidligere SIFspiller Svein Thun det offisielle avsparket. Virtuell fotball på storskjerm sikret at det
første målet ble gjenstand for stor jubel hos de frammøtte. Musikk, hilsener og spill
sto på agendaen.

Nye samarbeidspartnere
Seniorgamerprosjektet har bidratt til at Drammensbiblioteket har fått mange nye
samarbeidspartnere som har seniorer som målgruppe.

Den internasjonale eldredagen 1. oktober 2013
Seniorgamer og Drammen Eldreråd samarbeidet om et felles arrangement på
Drammensbiblioteket for å markere Den internasjonale Eldredagen. Seniordans og
Seniorgaming sto på programmet. Stor aktivitet og god stemning preget møtet.

Livslystfestivalen 1. – 3. oktober 2014
Erfaringene fra samarbeidet mellom Seniorgamer/Drammensbiblioteket og Eldrerådet
var så positive i 2013 at det ble videreført i 2014. Denne gangen ble også Drammen
Byarkiv og Kulturoasen med. Dermed har seniorene i Drammen fått sin egen festival.
Livslystfestivalen inviterte til musikk, lokalhistorie, spill og aktuelle temaer. Det ble
også ekstra aktivitet på bo- og servicesentrene den samme uken.

Seniormøte
Helsedirektoratet utlyste i 2014 midler til gode, lavterskel møteplasser for seniorer og
yngre pensjonister. Drammensbiblioteket fikk prosjektmidler til å etablere et utvidet
tilbud til seniorer i samarbeid med Seniorgamer; frokostklubb for avislesere, seniorer
som holder foredrag for seniorer og Livslystfestivalen er noen av tiltakene som ble
gjennomført. Dette bidrar til at seniorer bruker biblioteket mer aktivt.

Overhørt:

«Godt å kjenne at man bruker kroppen slik at
man må slappe av før man gjør noe mer»
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Svein Thun har akkurat scoret på straffespark ved åpningen av
Seniorgamerområdet på Drammensbiblioteket.

I Lov om folkebibliotek §1 Målsetting
Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling og ved
å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i
landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena
for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud tilbarn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.
Bibliotekenes innhold skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et
nasjonalt biblioteksystem.
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Aktivitetsoversikt
Seniorgamer
Aktivitetsoversikten har til hensikt å illustrere de ulike aktivitetene i prosjektet. I
tillegg til aktivitetene i oversikten har det blitt gjennomørt gjentatte foredrag og kurs
for ansatte i virksomhet kultur, Drammensbiblioteket og på bo- og servicesentre i
Drammen kommune.
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Avtaler

2011

Stand på Halmstadkonferansen, Bergen

”Frivillig innsats innen bibliotek- og
kulturformidling”, Melhus

Vestby bibliotek får pengegave til å etablere
Seniorgamer i kjølvannet av TV-aksjonen

Vitalis e-helsekonferanse,
Gøteborg

Aktiv omsorg, studentbesøk.
Drammensbiblioteket

Spill i Siloen under
Elvefestivalen

Kjøpt Surfacebord til
Drammensbiblioteket

Enebakk kommune,
kurs

Bibliotekmøtet.
Trondheim

Spill i Siloen under Elvefestivalen, Drammen

Prosjektavslutning
markert

”Klar, - ikke ferdig”,
Kirkens Bymisjon

Koffert med spillkonsoll
klar til testing

Samarbeidsavtale
Risør

Vollen Seniorsenter.
Asker

Folkehelsekonferansen
i Buskerud

Livslystfestival. Drammen. Samarbeid med Drammen
eldreråd, Drammen byarkiv, Seniormøte

Ukentlig spill i
Drammensbiblioteket

Dataopplæring Drammen.
Samarbeid med Seniornett

Nettbrettkurs x 8.
Drammen

Besøk av politikere fra Oslo
og Buskerud Venstre

Samarbeid med Forebyggende team
i Drammen kommune etablert

”Dataspill og læring i bibliotek”,
Vestfold fylkesbibliotek

Hordaland Aktivitørlag, temadag. Voss

Den internasjonale Alzheimerdagen,
konferanse, Drammen

Intensjonsavtale med
Seniornett Norge

Aktiv omsorg i
praksis, Oslo

Kampen Omsorg +.
Oslo

Presentasjon av prosjekter innen Velferdsteknologi for sykepleiestudenter

Brumunddal, aktivitører/helsepersonell

”Påfyll 2014” Akershus
fylkesbibliotek

T-skjorter og buttons med
Seniorgamerlogo klare

Bibliotekdag,
Telemark

Kultur, inkludering og deltaking,
Nasjonalbibliotekets konferanse, Oslo

Prosjektet skiftet navn fra ”Spill for hjemmeboende
eldre i tidlig fase av demens” til ”Seniorgamer”

Kick-off Medtech,
Oslo

Helseteknologi i samhandling og omsorg,
forelesning, høgskolen i Buskerud og Vestfold

Tun rehabilitering Frydenberg, opplæring, Modum

Kunnskap til lunsj,
HBV-biblioteket

Stand ”Aktiv og stødig”,
temadag, Oppegård kommune

Stand på digital fagdag for
ledere i Drammen kommune

IFLA, The International Federation of Library
Associations and Institutions, Cape Town

Konnerud bo- og servicesenter, Drammen

Enebakk kommune, kick-off
velferdsteknologiprosjekt

Samarbeid med Frivilligsentralene
i Drammen

”Vårspretten”,
Drammen eldreråd

”Den gode dagen – å skape kultur for dagaktivitetstilbud til
personer med demens”, Dialogkonferanse, Kirkens Bymisjon. Oslo

Ål bibliotek og
Helsetun

Spillkonferanse Bergen Off.
bibliotek, deltok på Skype

Besøkte Modum bibliotek ang mulig samarbeid
vedr utvikling av innhold til Surfacebordet

Slagrammede på Seniorgamerbesøk
på Drammensbiblioteket

Helseteknologi i samhandling og omsorg,
forelesning, høgskolen i Buskerud og Vestfold

Tun rehabilitering Frydenberg, Modum, oppstart

Offisiell åpning Seniorgamer.
Drammensbiblioteket

Oppstart Vestby
bibliotek

Studenter fra HiOA på
Drammensbiblioteket

Sunnås sykehus, samarbeid
om spillutvikling

NAV Hjelpemiddelsentralen, Oslo
Mai

Oppstart spill Slemmestad dagsenter
med ordfører og Seniornett tilstede

Game on, Kinokino,
Sandnes

Temadager i Drammen kommune inkl, velferdsteknologi,
kultur og helse, i forbindelse med Alzheimerdagen

Besøkte Nasjonalt Senter for Aldring og
Helse, samarbeid om helseinformasjon

ALF – Aktivitørenes
landsforbund

Presentasjon av prosjekter innen velferdsteknologi.
Seminar i regi av Nav og Høgskolen i Buskerud

Seniorsurf

Kulturoasen-styringsgruppe, Drammen

Bråset bo- og servicesenter og Sekkefabrikken Kulturhus etablert med
egen prosjektgruppe. Forankret i rådmannens ledergruppe

Kultur og helse,
fagdag

Westerdals Høyskole,
forelesning. Oslo

Utdanningsforbundets
pensjonister, Drammen

Foredrag Drammen
Pensjonistforbund

Bibliotekmøtet,
Stavanger

Besøk fra
Microsoft

Presentasjon av prosjekter innen Velferdsteknologi for
samarbeidspartner i Stavangerregionen, Stavanger

Gamification nettverk,
Drammen

Kurs i spill for ansatte
i Drammen kommune

VELKON 2012, Velferdsteknologikonferanse, Trondheim

Etablert samarbeid med TV-aksjonskomiteen i Buskerud

”Seniormøte” prosjekt etablert med støtte fra Helsedirektoratet. Formål: Å etablere en lavterskelmøteplass for seniorer og yngre pensjonister. Prosjektet løp parallelt med Seniorgamer.

Spill i Siloen under
Elvefestivalen

Mars

Drammen Sanitetsforening, Drammen

Hørselshemmedes
Landsforening, Drammen

Ukentlig spilltilbud Fjell
bibliotek. Drammen

Presentasjon av prosjekter innen Velferdsteknologi for
virksomhetsledere og rådgivere i Drammen kommune

Kurs i bruk av nettbrett
x 6. Drammensbiblioteket

Folkehelsekonferansen
i Hedmark. Hamar

Samarbeidsavtale Bergen
Offentlige bibliotek

Mars

Torsdagstreffen, Strømsgodset
menighet Drammen

Norwegian Game
Conference, Hamar

Kick-off for Seniorgamerprosjektet, Drammen

Februar

Den internasjonale eldredagen, konferanse,
Drammen. Samarbeid med eldrerådet

Fagdag i regi av Nordmøre og
Romsdal aktivitørlag, Fræna

Søvnkonferanse, Nasjonalt kompetansesenter for søvn. Gardermoen

Motivasjonstreff,
Bærum

Seniorgamers
profilprogram ferdig

Aktivitet, glede og demens – konferanse
for TV-aksjonen, Drammen

Presentasjon av prosjekter innen Velferdsteknologi for Drammen
kommunes samarbeidspartnere i Stavangerregionen. Stavanger

Oppstart Risør
bibliotek

Foredrag personalmøte
Bergen Off. bibliotek

November

”Aktivitet, kommunikasjon og glede”, konferanse på
Den internasjonale Alzheimerdagen, Drammen

Stativ på hjul til TV og
spillkonsoll kjøpt inn og testet

Høyskolen Westerdals School of Communication. Forelesning
for studenter på Experience og Event Design. Oslo

”Tenk smart om framtidens eldre”
Deltas fagdager. Gardermoen

Foredrag på andres
konferanser

Mai

Bibliotekledermøte
Buskerud, Drammen

August

2012
Oktober

Forprosjekt, Villa Fredrikke, Åskollen dagsenter,
Fredholt bo- og servicesenter. Drammen

September

Inspirasjon, kurs,
forelesninger

November

Konferanser, fagdager og
lignende i egen regi

April

April
2014

Juni

September
Februar

Juni

August

2015

August

Februar

April
Oktober

Juni

Oktober

Mars
Januar

August
Mars
Mai

2013
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September

Januar

November

Desember

April

Samarbeid med Seniornett
Seniornett Norge og Seniorgamer/Drammensbiblioteket inngikk intensjonsavtale om
samarbeid i januar 2013. Senere kom den lokale avdelingen av Seniornett inn som
aktiv arrangør i bibliotekets møteplan. Nå har Seniornett flere åpne møter i biblioteket
hvert semester.

Drammen
Skap gode dager er Drammen kommunes utviklingsenhet for helse-, sosial- og
omsorgstjenesten. De har vedtatt at alle kommunens dagsentre, boliger og bo- og
servicesentre som ønsker det skal få spillutstyr. Bakgrunnen for denne flotte gaven er
gode erfaringer med spill som aktivitet i demensomsorgen i Drammen.

Senior75konferansen
Bibliotekets mange nye tilbud til eldre har blitt lagt merke til i Drammen kommune.
Seniorgamers prosjektleder har orientert om dette på møter som Forebyggende
Helseteam har hatt for byens 75-åringer i 2014. I 2015 bestemte de å invitere til ett
stort møte: Senior75konferansen. Dette ble lagt til Seniorgamerområdet i biblioteket.
Konferansen samlet fullt hus og stor interesse.

Bowling er en vinner!
I forprosjektet ble forskjellige spill og spillkonsoller testet og vurdert med henblikk
på personer med demens. Det viste seg at Xbox 360 med Kinectsensor var best egnet
av det som var på markedet. Og Bowling for Kinect er en vinner! Dette er fordi spillet
gjennomføres bare ved hjelp av hånd- og kroppsbevegelser. Det stiller lite krav til
koordinering og hurtighet. Utviklingen i spillbransjen går fort, og nytt utstyr bør
testes fortløpende. Utfordringen er å unngå overstimulering og finne spill med lite
nok effekter. Seniorgamere uten helsemessige utfordringer, kan ha ønske om flere
spill og spill med større vanskelighetsgrad.
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Hvem spiller dataspill:
39 prosent av spillerne er over 36 år gamle, mens gruppen fra 18 til
35 år utgjør 32 prosent av spillere. 29 prosent er spillere under 18 år.
Et klart flertall av de som spiller er altså voksne. At andelen kvinner
som spiller stadig øker, vises også i at kvinner nå utgjør omtrent 48
prosent av spillinteresserte totalt.
Kilde: ESA (den amerikanske spillbransjens interesseorganisasjon) rapport fra 2014 om hvem som spiller.
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Å starte med Seniorgaming
Suksessen kommer ikke automatisk bare du bestemmer deg for å etablere et
Seniorgamertilbud. Avgjørelsen om å starte med Seniorgaming må forankres hos
ledelsen uansett om det er i bibliotek, bo- og servicesentre, lag og foreninger.
Dedikerte personer er en forutsetning for å lykkes.
Fordommer om at dataspill bare er for unge, er vanlig. I bo- og servicesentre vil dette
være forbigående ettersom beboerne er i huset. Det er viktig å gi ideen få tid til å
modnes. Mange starter som tilskuere før de blir deltakere. Frivillige og pårørende er
viktige støttespillere her. De som skal spille må få god informasjon i forkant. Dette
gjelder spesielt personer med demens. Frykt for mestringstap kan føre til manglende
deltakelse.
Bibliotekene har ikke samme mulighet til å gjøre publikum fortrolig med tanken om
dataspill. Erfaringen er at personer med demens vil komme til biblioteket i gruppe og
etter avtale. Fokuset på demens har derfor blitt nedtonet i biblioteksammenheng. Den
sosiale møteplassen for seniorer har blitt løftet. Begynn gjerne med å invitere lag og
foreninger til spillaktivitet. Ved å prøvespille, vil deltakerne som oftest bli overveldet
over hvor morsomt det er. Å koble spill sammen med foredrag er en mulighet. Legg
til rette slik at eldre finner sin naturlige møteplass på biblioteket.
Det kan være utfordrende å få en fast gruppe som kommer og spiller. I kombinasjon
med andre aktiviteter har det større muligheter til å bli et fast møtepunkt. For
eksempel vil samtale om nettbrett og kunnskapsdeling skape engasjement sammen
med spill.

Håndbok til inspirasjon og nytte
God tilrettelegging er nødvendig for å sikre at deltakerne i spillaktivitetene får en best
mulig opplevelse. På bakgrunn av målgruppens spesielle behov og utfordringer ble
det gjort en grundig testing og kartlegging av hvilke faktorer som sikrer en vellykket
gjennomføring. Kartleggingen har blitt faglig vurdert av helsepersonell med solid
kompetanse innen demens. Erfaringene i prosjektet tilsier at når lokalene er godt
tilpasset personer med demens, er de godt egnet til bruk for alle eldre. Dette gjelder
krav til lokaler og omgivelser, fargevalg, fjerning av usynlige støykilder og lignende.
Beskrivelse av teknikk, spill og praktisk opplegg for gjennomføring er også viktig.
De mange som ønsker å starte med Seniorgaming på sin arbeidsplass, trenger enkel
innføring i alt det praktiske.
Seniorgamer har laget en håndbok som gir en kort og enkel oversikt over det som er
nødvendig for å lykkes. Håndboken er tilgjengelig på www.seniorgamer.no
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Håndboken gri en innføring i Seniorgaming

Sagt av helsepersonell:

«Å le og hygge seg sammen, kan åpne
for den gode samtalen»
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Utlån
Utlån har alltid vært en hovedaktivitet i bibliotek. Prosjektet startet også med en plan
om å tilby utlån av spillkonsoller og spill til institusjoner og til privatpersoner. En av
utfordringene viste seg å være alle ledningene som måtte kobles for å kunne bruke
utstyret. Dette er langt utenfor det helsepersonell ønsker å bruke tid på i sin hektiske
hverdag. For privatpersoner, og spesielt personer med demens, er også alle koblingene
en stor hindring. Spillkonsollen ble forsøkt gjort mer kompakt ved å sette utstyret
sammen i en koffert. Da kunne biblioteket låne ut alt ferdig koblet slik at det var bare
å åpne lokket og «plug and play». Dette viste seg å være komplisert,
og ideen ble frafalt.
Totalvurderingen ble at institusjonene må ha spillkonsoll og spill selv. Da er utstyret
alltid tilgjengelig når det passer for beboerne og personalet å samles om spill.
Biblioteket får en rådgivende rolle.

Studenter
Seniorgamer har vært invitert til å ha forelesninger og presentasjoner for studenter
innen svært forskjellige studieretninger. Experience og Event Design på Høyskolen
Westerdals School of Communication, Helseteknologi i samhandling og omsorg og
etterutdanning innen demens på HBV, Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Presentasjon
av prosjekter innen Velferdsteknologi for sykepleiestudenter, besøk fra Aktiv omsorg
og Høyskolen i Oslo og Akershus, HiOA, har også vært positive møter.

24

Sagt av helsepersonell:

«Dataspill passer også for menn. Mange
fellesaktiviteter oppfattes som mest for kvinner.»
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Markedsføring
Navn og logo
Seniorgamer er et positivt, nytt og moderne tilbud med en målgruppe som ikke
vanligvis assosieres med dataspill og teknologi. Navn og logo måtte bygge opp under
en nasjonal identitet på en inkluderende og spennende måte. Navnet Seniorgamer er
internasjonalt og kult uten å antyde noe om alder og sykdom. Den blå spillknappen
er et symbol alle kjenner i en farge som er god for personer med en demenssykdom.
Den viser at gamere finnes i alle aldersgrupper, også blant seniorer.
Sosiale medier
Facebook er brukt aktivt for å gi inspirasjon og fortløpende informasjon om hva
som skjer i prosjektet. Bloggen www.seniorgamer.no har gitt litt fyldigere innblikk i
aktiviteter i prosjektet.
Mediedekning
Seniorgamerprosjektet er nytenkende og har blitt møtt med stor interesse langt
utenfor bibliotekene. Mediedekningen er et tydelig bevis på dette. Prosjektet har i stor
grad markedsført seg selv via fagtidsskrifter og andre medier. Bredden i omtale går fra
Computerworld, www.demensinfo.no til VG og NRK.

Lokalt til nasjonalt på rekordtid
I hovedprosjektet skulle erfaringene fra forprosjektet utdypes og settes i system først
lokalt, deretter nasjonalt. Erfaringene fra samarbeidsbibliotekene i Risør og Bergen har
vist hvordan Seniorgamer kan tilpasses lokale forhold.
Gode nyheter sprer seg raskt! Responsen har vært over all forventning. Dermed ble
prosjektet nasjonalt tidligere enn planlagt. Seniorgamer har vakt interesse i mange
forskjellige fagmiljøer; innen data og spillutvikling, kultur, bibliotek og, aller mest,
innen helse. Ikke minst har all medieomtalen bidratt til å gjøre prosjektet kjent. Det
har i liten grad vært behov for å «selge seg inn». Invitasjoner til store konferanser,
fagdager, kurs og seminarer har kommet fortløpende. Dette har resultert i mange
Seniorgamersteder rundt om i landet. Tilbakemeldinger har vist at mange også har
blitt inspirert til å starte uavhengig av prosjektet. Prosjektet fenger og mange vil delta.

26

Seniorgamer i media
Bibliotekforum
Biblioteca Nova
Byavisa Drammen
Computerworld
Drammen kommunes hjemmesider
Drammens Tidende
Demens & Alderspsykiatri
Demensinfo.no
Drammen kommunes nettsider
Ergoterapeuten
Forskningsrådets temahefte:
Flere aktive og sunne år
Framtidsbilder Drammen kommune,
bloggpost
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Nr 8-2012
Nr 3-2013
Gjentatte ganger
3.6.2011
Gjentatte ganger
Gjentatte ganger
Nr 2-2014
Gjentatte ganger
Nr 6 -2011
Mai 2012
Vår 2012

Kommunike, Deltas medlemsblad
Laagendalsposten
MCV Nordic, spilltidsskrift
Modum kommunes nettsider
Ressurs, helsefagarbeidernes fagblad
Røyken og Hurums Avis
NRK Buskerud
NRK Østafjells
NRK TV lokalt og landsdekkende
Vestby Avis
2014
VG

Høst 2011
10.1.2013
April 2012
September 2014
Vår 2012
26. mars 2013
Gjentatte ganger
Høst 2011
12. august 2013
Oktober 2013, mars
Juli 2011

Seniorer – hvem er de?
For å lykkes med å utvikle et tilbud til personer med demens spesielt og eldre
generelt, var det nødvendig å vite mer om målgruppen og hvilke utfordringer de
møter.
Alderssammensetning i befolkningen
Eldrebølgen er et mye brukt begrep. Det er et faktum at flere i befolkningen når
høy alder. I løpet av de neste 15 årene vil antall innbyggere i gruppen mellom 55
og 75 øke med 300.000 og om 20 år vil hver fjerde nordmann være en senior.
«Seniorpolitiske framtidsbilder», Fafo 2012
Mange eldre er aktive og friske og har gode dager. Men med høy alder kommer også
helseutfordringer for mange. Dette kan føre til inaktivitet og mangel på sosial kontakt.
Demens
Norge er det rundt 70 000 personer med demens. Ca 60 000 av disse bor hjemme.
En regner med at om lag 250 000 personer er berørt av sykdommen. Demens er en
lidelse som fører til flest år med alvorlig funksjonstap mot slutten av livet og krever
mest ressurser av den kommunale omsorgstjenesten. På grunn av økning i gruppen
eldre over 75 år og spesielt de eldste eldre over 80 år viser prognoser en fordobling av
personer med demens i 2040.
Den tyske nevrologen Alois Alzheimer beskrev allerede i 1906 funn i hjernen
som vi i dag oppfatter som Alzheimers sykdom. Et stort antall sykdommer kan gi
demenssykdommer, men Alzheimer er den vanligste. Demens er en hjerneorganisk
sykdom som kjennetegnes ved svekket mental kapasitet og etter hvert svekket evne til
å mestre dagliglivets aktiviteter.
Kommunehelsetjenesten har en nøkkelfunksjon i diagnostisering, planlegging og
organisering av tjenester til personer med demens. Både pasient og pårørende har et
stort behov for informasjon, kunnskap, veiledning og rådgivning om sykdommen.
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Sagt av helsepersonell:

«Å spille medfører mye bevegelse. Slagpasienter
deltar også og får trim ved å gå fram til streken,
bøye knærne, svinge armen og konsentrere seg før
det kastes. Spill fungerer bra for alle, ikke bare for
de med kognitiv svikt.»
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Helseinformasjon
Når sykdom rammer, ønsker mange å finne ut mer både om sykdommen, symptomer,
prognoser med mer. Mange søker på internett. Der ligger det mye informasjon,
også ukvalifisert. Dermed er det lett å få gal informasjon. Bibliotekene har solid
kompetanse på hvordan finne riktig og relevant informasjon både på internett og i
bøker.
En del av prosjektet har vært å finne litteratur som egner seg for personer med
demens og deres pårørende spesielt, og eldre generelt. Faglitteratur som er beregnet
på helsepersonell, kan virke skremmende. Biblioteket har aktuell litteratur for voksne
og barn, filmer og annen informasjon om demens. Det er viktig også å tilby litteratur
om «det gode liv som senior» sammen med annet som ikke er helserelatert.
Drammensbiblioteket har opprettet en egen kategori for litteratur som er plassert
i Seniorgamerområdet: Senior. Alt er stilt ut slik at forsiden vises. Dermed er det
oversiktlig og lett å finne fram. Relevant informasjon finnes også her. Eldre og andre
som er på biblioteket skal alltid finne noe interessant for dem.
Høgskolebiblioteket i Drammensbiblioteket arrangerer jevnlig «Kunnskap til
lunsj»: Korte foredrag med temaer som har vært svært relevante for Seniorgamers
målgruppe.

Etiske betraktninger
Etikk ble et tema ganske tidlig. Prosjektet har fått stor medieoppmerksomhet. Media
har spesielt ønsket å fotografere og filme personer med demens som spiller.
For å dokumentere aktiviteten og utviklingen i prosjektet var det også nødvendig
med gode bilder. «Den gode historien», de mange muntre replikkene og spesielle
hendelsene underveis og i etterkant av aktivitetene, forteller på en unik måte hvordan
deltakerne har respondert på dataspillene. Personer med demens er en sårbar gruppe
som må skjermes.
Dermed oppsto spørsmålet: Hvordan ivareta mennesker med delvis manglende
samtykkekompetanse? Det var nødvendig å anonymisere dersom en hendelse skulle
gjengis. Faglig skjønn og bevissthet om hvor grensene gikk var nødvendig når noe
skulle formidles. Pårørende kunne spørres om tillatelse til å bruke deres erfaring og
anonymisere brukeren. Pårørende har en sorg og et tap over flere år. Sykdommer
som har med lidelse og tap gjemmes bort og er tabubelagt for mange.
For beboere i bo- og servicesentre, er dette ikke noe stort problem. Innkomstrutinene
inneholder spørsmål om personen samtykker i fotografering.
Besøkende på biblioteket er i det offentlige rom og kan fotograferes dersom de gir
samtykke eller er del av en større forsamling.

30

Sagt av helsepersonell:

«Fint for balansen, noen våger å slippe
rullatoren for å få være med å spille.»
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Seniorgamere og velferdsteknologi
«Velferdsteknologi handler ikke om teknologi – men om mennesker»
Nils Petter Nissen, Meld. st. 29 Kap 7
Innføring og bruk av velferdsteknologi er høyt på dagsorden i Norge og mange andre
europeiske land. Seniorgamer har posisjonert seg som del av fagområdet. Ved å tilby
gode opplevelser med teknologi, bidrar Seniorgamer til økt trygghet og ufarliggjøring
av nye og ukjente hjelpemidler. Kinectsensoren som brukes i Seniorgamer, kan for
eksempel også brukes til å oppdage om noen faller hjemme.
Velferdsteknologi bidrar til en god alderdom ved å sette brukerne bedre i stand til
å ta ansvar for sitt eget liv og opprettholde relasjonene til andre mennesker. Måten
Seniorgamer bruker teknologien kan også bidra til å forsterke sosiale nettverk og
mobilisere til økt samspill med tjenesteansvarlige, nærmiljøet, familie og frivillige.
Det bidrar også til enkel fysisk og mental aktivitet.

Dataspill og moderne teknologier
Dataspill skal først og fremst være morsomt, og er hovedaktiviteten i prosjektet. Også
annen teknologi har blitt brukt. Kurs for seniorer i bruk av nettbrett har vært svært
populære i Drammensbiblioteket. Nettbrett er lette å holde og enkle å navigere på.
Disse gir gode muligheter for både å holde seg orientert om nyhetssaker, de gjør
det enkelt å holde kontakt med familie og venner og de kan gi underholdning. Jo
tidligere seniorer lærer å anvende disse mulighetene, jo bedre livskvalitet kan de få.
Erfaringer fra Villa Fredrikke viser at personer med demens kan ha problemer med å
bruke nettbrett.
Surfacebord har vært presentert for grupper besøkende. Med mange lokalhistoriske
fotografier, har dette ført til gode samtaler og møte med mange minner.
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Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
7.1 Velferdsteknologi
Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse
som bidrar til økt trygghet, sikkerhet og sosial deltakelse, mobilitet
og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare
seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk
nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som støtte
til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger
kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i
institusjon.
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Spill og spillutvikling
Behovet for tilrettelagte spill, viste seg tidlig. Spill som kan startes uten å måtte
gjennom mange valg og som har enkle effekter, vil være egnet for personer med
demens. Det er to muligheter; en er å utvikle spesielt tilrettelagte spill, en annen er å
modifisere allerede eksisterende spill.
I samarbeid med Seniorgamer og Sunnås sykehus har ingeniørstudenter på HBV
utviklet et dansespill: Let’s dance.
Seniorgamere i Drammensbiblioteket har hatt besøk av Rune Rosseland fra
Universitetet i Oslo. Han forsker på hvordan man kan skape meningsfulle koblinger
mellom musikk og bevegelse gjennom teknologi og hvordan spillet kan utformes
for å bidra til å forebygge fall, kognitiv svikt, og sosial isolasjon hos eldre.
Seniorgamerne fikk teste spillet og gi tilbakemeldinger som var nyttige for videre
utvikling.
Arena Helse – Forskning og Innovasjon har samarbeidet med Drammen kommune
i prosjekter vedrørende nytteverdien av bruk av spill for aktivering av personer med
demens. I et av utviklingsprosjektene ble det utviklet en sanseportal. I samarbeid med
Seniorgamer og Høyskolen Westerdals School of Communication, linje for Experience
og Event Design har det våren 2015 vært gjennomført et prosjekt hvor studentene
utvikler forslag til innhold i sanseportalen. Det beste prosjektet vil muligens bli et nytt
utviklingsprosjekt sammen med Drammen kommune.
Flere andre spillutviklere har tatt kontakt, men i løpet av prosjektperioden har ikke
noe blitt fullført. Microsoft har også vært på besøk.

Samarbeid med frivillige
Samarbeid med frivillige er en av suksessfaktorene for Seniorgamer. Allerede i
forprosjektet var det tydelig på Villa Fredrikke at de frivillige var en positiv faktor.
Ved sin tilstedeværelse skapte de en god atmosfære og bidro til gode møter. De deltok
aktivt i spill og hjalp der det var nødvendig.
I biblioteksammenheng er samarbeid med frivillige også viktig. De er gode
støttespillere, ordner med kaffe og kaster seg ut i spillene med stort engasjement.
Dette er også en styrke dersom ansatte blir forhindret fra å delta på et arrangement.
Frivillige kan ta ansvar ved å starte og lede spillene. Det er nødvendig at de har en fast
ansatt å forholde seg til.
I Drammen har biblioteket inngått et samarbeid med byens to Frivilligsentraler. De
som er frivillige på biblioteket kommer via Frivilligsentralen. Det gjelder også de som
melder seg direkte til biblioteket. Frivilligsentralen gjør nødvendige avtaler. Dette gir
en god ramme rundt frivilligheten for alle parter.
Andre organisasjoner kan også bidra med viktig, frivillig innsats. Det kan være
forskjellige organisasjoner i forskjellige kommuner.
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Veien videre
Prosjektperioden er over. Seniorgamer går over i driftsfasen. Arbeidet som er utviklet
gjør at det enkelt vil bli en del av det ordinære tilbudet både i bibliotek og i bo- og
servicesentre.
Kunnskapen og erfaringene som er samlet, er tilgjengelig for alle interesserte.
Aktiviteter er synlige på Facebook. Annen informasjon, deriblant utskriftsversjonen av
håndboken, finnes på bloggen www.seniorgamer.no
Seniorgamerprosjektet har pekt på muligheter. Det er ønskelig med oppfølging på
noen områder:
• Spillutvikling, modifisering av eksisterende spill eller utvikling av nye, tilrettelagte
spill.
• Digitalt innhold på forskjellige plattformer videreutvikles med tanke på seniorer.
• Forskning på sammenhengen mellom eldres bruk av dataspill og helse.
Etter hvert som flere hører om Seniorgamer, er det grunn til å tro at interessen vil
fortsette. Kanskje også utover Norges grenser. Etter at prosjektet formelt ble avsluttet,
har det kommet invitasjoner til to store konferanser: Vitalis i Gøteborg, Nordens
ledende og største møteplass innen eHelse – utvikling av pleie og omsorg gjennom
IT, og IFLA; World Library and Information Congress i Cape Town.
Bibliotek som starter med Seniorgaming, vil bidra til at bibliotekene tar en ny rolle
som samfunnsaktør og blir en viktig faktor i lokalmiljøet.

For mer informasjon, kontakt:
Prosjektleder Lena Hillestad
Tlf 480 40 940
lena.hillestad@drmk.no
Drammensbiblioteket
www.seniorgamer.no
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