
KOMP for eldre – hold kontakten med familien
Mange eldre opplever ensomhet og isolasjon. Med KOMP blir det lettere å ha sosial kontakt 
med familie og venner - selv om man ikke kommer seg ut eller mangler tekniske ferdigheter. 
Kreftforeningen har 80 KOMP-er vi ønsker å låne ut til eldre personer som har eller har hatt 
kreft, og som kan ha nytte av den til å opprettholde kontakt med sine nærmeste.
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Hvem kan låne KOMP av Kreftforeningen?

KOMP er utviklet for dem som ikke kan benytte smarttelefon 
eller tablet/Ipad eller tilsvarende, men trenger et produkt 
spesielt tilpasset eldre med liten teknologiforståelse/erfaring. 
Kreftforeningen låner ut til eldre som har eller har hatt kreft.

For å ha glede av KOMP, er det en forutsetning at det er 
pårørende (familie, venner) som vil benytte tilhørende app 
til å dele bilder og ta kontakt på video.

Hva er KOMP?

KOMP er en dataskjerm med innebygd teknologi som gjør 
det mulig å ha sosial kontakt med familie, venner og andre 
– selv om man ikke kommer seg ut. KOMP ser ut som et 
stort nettbrett, men er vesentlig enklere i bruk. Man trenger 
kun å slå den av og på - familie eller venner tar seg av 
resten fra en app. Den er skreddersydd for seniorer med 
begrensede digitale ferdigheter og redusert syn, hørsel eller 
motorikk. KOMP (”komputer, kompassion, kompanion”) 
lar familie eller venner dele film, bilder og meldinger like 
enkelt som på sosiale medier. Man kan også enkelt starte 
en videosamtale.

Ta kontakt! Er dette noe for deg eller en du er pårørende til, se mer på kreftforeningen.no/komp 
eller ta kontakt telefon 21 49 49 21 for mer informasjon.
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