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Opgørelse over brugen af Ældre Sagens  
it-aktiviteter 2016 
 

Følgende opgørelse af brugen af Ældre Sagens it-aktiviteter er baseret på en 
spørgeskemaundersøgelse fra september 2016 og statistik fra TDC ang. opkald til Ældre Sagens 
Senior PC Support.  
 
Spørgeskemaundersøgelsen indeholdt 33 spørgsmål omkring it-aktiviteter og it-frivillige og blev 
sendt ud til lokalafdelingernes it-kontaktpersoner og formænd. Undersøgelsen afdækkede 
aktivitetsniveauet og brugen af lokale it-tilbud i foråret 2016. For at komme frem til en afdækning 
af brugen af de lokale tilbud for hele 2016 er tallene i undersøgelsen blevet ganget med to.  
 
Ud af de 215 lokalafdelinger i Ældre Sagen har 181 lokalafdelinger svaret og bidraget til 
undersøgelsens resultat.  
 
Nedenfor vises de tal, som vedrører brugen af Ældre Sagens it-aktiviteter.  
 
Undervisning  
Antal deltagere i it-undervisning i 2015 var på 11.092 deltagere. I 2016 lå antallet på 10.484 
 – et fald på 5 %  
 
It-cafeer  
Antal deltagere i it-cafe-tilbud i 2015 var på 40.270 deltagere. I 2016 er tallet faldet til 33.940 
deltagere.  
– et fald på 16 %  
 
IT-hjælp i hjemmet  
Antal besøg i hjemmet via IT-hjælp i 2015 var på 4856 besøg. I 2016 er tallet på 6.790 besøg   
- en fremgang på 40 %  
 
Lokal telefonsupport  
Antallet af opringninger til lokalafdelingernes lokale telefonsupport i 2015 var på 2.888. I 2016 er 
tallet steget til 3.504 opkald til lokalafdelingerne. 
 - en fremgang på 21 % 
 
Senior PC Support 
I 2016 var antallet af håndterede opkald til Senior PC Support 6471.  

 
Det samlede antal brugere, som Ældre Sagens it-aktiviteter har hjulpet i 2016 er i 55.365. I 2015 
var det samlede antal 64.183. Der er dermed sket et fald på 14 % fra 2015 til 2016. (Ikke unikke 
brugere). 
 

                                                           
1 Antallet kan ikke sammenlignes med tidligere år, da Senior PC Support ophørte d. 3 februar 2016 og af den årsag viser 
tallet kun opkald til Senior PC Support i januar måned og ikke hele året som i tidligere opgørelser. 


