
                             

Digitalt stöd och IKT  
inom verksamhetsområde  

funktionshinder och socialpsykiatri 

 

 

Nätverket ”Digitalt stöd och IKT inom verksamhetsområde 

funktionshinder och socialpsykiatri” (DIKT-nätverket) 
 

Inrättande av nätverket beslutades av FoUrum funktionshinder/socialpsykiatri i februari 

2019 och är förankrat i nätverket för socialchefer i Fyrbodal. Uppdragsbeskrivningen 

antagen av FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri 9 oktober 2019. 

 

Syfte  
Syftet är att deltagarna i nätverket, med stöd i varandra, bättre ska kunna stödja, motivera, 

inspirera och utbilda personalen (och verksamheten) i olika former av IKT och digitalt stöd för 

att därigenom skapa ökade förutsättningar för ett teknikanvändande hos personer med 

funktionsnedsättningar som gynnar deras självständighet och delaktighet. 

 

Det yttersta syftet med nätverket är således att verka för ökad delaktighet och självständighet 

för personer med olika funktionsnedsättningar och att digitalt stöd ska vara/bli en integrerad 

metod/stödform bland andra, när individuella planer och målsättningar ska omsättas i handling. 

 

Avgränsningar 

Nätverket fokuserar på verksamhetsområdena funktionshinder och socialpsykiatri. Det digitala 

stöd, den IKT och välfärdsteknik, som omfattas av nätverkets arbete är i första hand det 

brukarnära stödet och inte det som gäller övergripande system och program etc. Dock kommer 

de systembrister och/eller frågetecken som uppstår på en mer övergripande eller på 

verksamhetsnivå att lyftas såväl i nätverket som i den egna organisationen.   

 

Det brukarnära stödet har sin utgångspunkt i individens behov och dennes individuella plan. 

Det kan röra sig om områden såsom; kommunikation, orientering, struktur och underhållning, 

men även motivation, lärande och återhämtning. Nätverket kommer att lyfta fram och diskutera 

såväl förskrivningsbara som icke-förskrivningsbara former av teknik. Då tanken är att det 

digitala stödet ska vara en möjlig stödform bland andra, krävs det att det digitala stödet så att 

säga är integrerat i det ”vanliga” stödet så att inte parallella stödformer byggs upp, utan att det 

är individens behov som styr vilken stödform om väljs. Detta förutsätter därmed att ett nätverk 

som detta inkluderar diskussioner och ökad kunskap om andra stödformer än enbart de digitala 

även om det är nätverkets egentliga fokus.  

 

Representation  

Nätverket är för de personer som har (eller planeras att ha) liknande funktioner som SIV:arna 

hade under projekt ”välfärdsteknik med inriktning mot IKT inom funktionshinderområdet” 

(dessa funktioner kan inneha olika namn såsom teknikcoacher, teknikombud eller liknande) 

Dessa personer ska således ha (eller planeras få) det övergripande pedagogiska ansvaret när det 

gäller välfärdsteknik, IKT och digitalt stöd inom funktionshinder/socialpsykiatri och därmed 

stå för utbildning, stöd och inspiration för personalen, kopplat till brukarnas behov och deras 

genomförandeplaner.  
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Nätverket arbetar på uppdrag av FoUrum funktionshinder/socialpsykiatri i Fyrbodal, det är 

också dessa som utser vem/vilka som ska delta i nätverket från respektive kommun.  Det ska 

vara max två deltagare per kommun som gärna representerar såväl verksamhetsområde 

funktionshinder som socialpsykiatri. 

 

Nätverksledare är Maria Klamas, Fyrbodals kommunalförbund 

 

Kommunikation och förankring 
Varje deltagare har ansvar för kommunikation och återkoppling till hemkommunens 

verksamheter. 

  

 

Uppdrag 
Nätverket syftar till att vara ett stöd och inspiration för var och en i det fortsatta arbetet i 

hemkommunen. Det kan handla exempelvis om; 

 

- Utbyta nyheter, tips, idéer och erfarenheter 

- Temadiskussioner utifrån relevanta och intressanta områden identifierade av nätverket 

- Kollegialt stöd, dvs stödja varandra i den pedagogiska, stödjande och informerande 

rollen man innehar i hemkommunen när det gäller just IKT och digitalt stöd.  

- Uppmärksamma och lyfta problemområden som berör området och vid behov föra det 

vidare till rätt instans inom respektive kommun  

- Gemensamt diskutera och utveckla informations- och utbildningsmaterial för den egna 

verksamheten 

- Vid behov arrangera eller initiera gemensamma inspirationsdagar eller liknande 

 

Arbetsformer  
Nätverket ska träffas 1 - 2 gånger per termin. 

Maria Klamas är nätverksledare och kallar till möten samt skriver mötesanteckningar. Gruppen 

som helhet bidrar till att såväl agendan som nätverksträffarna blir intressanta och relevanta för 

var och en.  

Alla har således ansvar för agendan och det gemensamma utvecklingsarbetet. Alla kan föreslå 

punkter till kommande möte, vilka skickas till nätverksledaren. 

Mötesanteckningar läggs ut på kommunalförbundets hemsida av nätverksledare Maria Klamas 

samt skickas via e-post till nätverkets deltagare. Nätverkets deltagare ansvarar för att 

anteckningarna får spridning i hemkommunen.  

Frågor till eller från FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri kommuniceras via Maria 

Klamas.  

En utvärdering görs i slutet av varje år och den kommuniceras till FoU-rum 

funktionshinder/socialpsykiatri, samt till socialcheferna för kännedom.  

Vad gäller kostnader för utsedda personer i nätverket bär varje kommun sina kostnader. 


