
Mötesanteckningar DIKT-nätverket 4 september 2019 
 

Närvarande: 

Maria Klamas, Fyrbodals kommunalförbund 

Maria Weiselius, Trollhättan 

Johanna Hedberg Hector, Trollhättan 

Bengt Karlsson, Lysekil 

David Licata, Lysekil 

Tracy Bolke, Åmål 

Britt-Marie Karlsson, Färgelanda 

Ingalill Kvist, Färgelanda 

Mia Gullmarsvik, Uddevalla 

Therese Andersson, Uddevalla 

Anette Lundgren, Mellerud 

Ann-Britt Nordqvist, Mellerud 

Irene Ivarsson, Strömstad 

Angelica Gustafsson, Munkedal 

Sofia Jonshamre, Uddevalla 

Dennis Carvajal, Åmål 

Daniel Sinders, Vänersborg 

 

• Socialpsykiatrin i Trollhättan 

Ida och Christina från socialpsykiatrin är inbjudna till nätverksträffen för att berätta om hur de 

jobbar med digitalt stöd i vardagen. Powerpointbilderna skickas ut plus det dokument som 

finns kring den pedagogiska modellen de har.  

 

• Samtyckesblankett och GDPR 

Diskussion om samtyckesblankett och GDPR.  

En del kommuner har redan nu en samtyckesblankett som brukare skriver på i den mån man 

vill vara med på exempelvis bild i sociala medier. Lysekil tar gärna del av andras blanketter 

eller om det finns någon central allmän som man kan använda. Vi tar upp frågan igen på nästa 

möte 

GDPR i praktiken – frågan har varit uppe flera gånger och Maria Klamas har tillfrågat 

Länsstyrelsen om de kan hjälpa till med att anordna någon form av föreläsning/workshop 

kring det, men hon har ännu inte fått napp. Söker vidare då det är en angelägen och viktig 

fråga så vi inte begränsar människor utan värnar på ett bra sätt.  

 



• Information från FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri 

Nätverkets uppdragsbeskrivning är antagen av FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri. 

Viktigt att vi använder den som redskap och håller den levande så det inte bara blir ett papper 

som inte används.  

Inventering av välfärdsteknik – fortfarande få kommuner som lämnat in uppgifter. Nätverket 

gör ett omtag tillsammans med sin kommunrepresentant i FoU-rum. 

Alltid ha en stående punkt på vårt nätverk och på FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri när 

det gäller DIKT-nätverket. Allt för att lyfta frågor i båda forumen och föra tillbaka till det andra.  

Förutsättningar och mandat att delta i nätverket – det ser olika ut för alla, inget vi tar upp 

separat dagens möte, men en fråga vi försöker hålla levande i nätverket. 

Kopplat till ovanstående punkt finns frågor kring vilket uppdrag, funktion och tid man har i 

hemkommunen när det gäller att jobba aktivt med de frågor som nätverket har som fokus. Finns 

det ett separat uppdrag för detta? Finns tid avsatt? Hur relaterar det till de övriga arbetsuppgifter 

man har? Vilken möjlighet att informera, inspirera, utbilda medarbetare finns? Och vilken 

möjlighet finns att följa upp eventuella utbildnings-/informationstillfällen? 

 

• FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri  

Detta är ett av tre FoU-rum vid Fyrbodals kommunalförbund. Mer om dessa nätverk kan du 

läsa på https://www.fyrbodal.se/verksamhet/valfardsutveckling/fou-socialtjanst/fourum/ 

Era representanter där är: 

Uddevalla, Anders Paulin och Malin Normann  

Mellerud, Anette Karlsson 

Trollhättan, Anja Hellman och Helena Mårdstam 

Färgelanda, Inger Persson Johansson 

Åmål, Johan Fritz  

Lysekil, Julia Lundwall och Susanne Thorin Karlsson  

Munkedal, Clarie Engström  

Vänersborg, Peter Martinsson  

Orust, Ralja Angelis  

Strömstad, Vigdis Sagranden   

Tanum, Åsa Engedotter  

 

• Kommunvis runda om läget på hemmaplan, idéer och uppslag 

 

MELLERUD 

https://www.fyrbodal.se/verksamhet/valfardsutveckling/fou-socialtjanst/fourum/
https://www.fyrbodal.se/verksamhet/valfardsutveckling/fou-socialtjanst/fourum/


Står lite still för tillfället upplever Anette och Ann-Britt, de har möte med sin chef på gång för 

att diskutera hur de ska jobba. De upplever det var tydligare förut då det var med i projektet så 

därför behövs ett omtag och diskussion kring hur de ska jobba. 

De fortsätter med app-caféerna och planerar nu också att ha ett café enbart för stödpedagogerna. 

Till de vanliga caféerna så är det vissa brukare som inte vill ha med sig någon personal, därför 

ser man behovet av att ha enskilda caféer just för personal så de också kan få ökad kunskap och 

inspiration.  

Deras erfarenhet med caféerna är att de till viss del ska vara planerade, men också ha en 

flexibilitet och öppenhet för vad de deltagare som kommer har lust på och icke att förglömma 

en bra fika. 

Vissa brukare som kommer, kommer just för att de är intresserade av appar och välfärdsteknik, 

vissa kommer för att det är en aktivitet som de gillar, att fika och hänga med folk och det är helt 

okej vilket som.  

  

VÄNERSBORG 

Haft en hjälpmedelsmässa där Daniel varit med och visat appar etc. Vänersborg försöker även 

få till ett avtal där de kan få en gemensam plattform där IT ”skjuter” ut appar och sköter 

uppdateringar och apple-id, support etc. Det är stora sparbeting i kommunen nu så detta kan 

skjutas på framtiden, det vet inte Daniel helt nu. (även Trollhättan, Munkedal, Lysekil och 

Sotenäs har sådan plattform vilket upplevs som positivt) 

De ska göra ett omtag när det gäller app-café – behöver göra någon form av förändring då det 

varit svårt att få dit folk.  

Daniel har mindre tid nu än i projektet att jobba med frågorna ut mot andra arbetsgrupper. Han 

har informerat nya arbetsgrupper, men när det gäller uppföljning så har det släpat efter. Han får 

tid men fördelningen mellan det och hans ordinarie jobb är inte helt tydliggjord.  

Vänersborg har fortfarande Active Quiz och Daniel kommer att vara med den 22 januari och 

berätta om detta ihop med Linus som utvecklat AQ. 

 

UDDEVALLA 

Inte hänt så mycket sen sist. De har bokat in möte med sin nya chef. De behöver återta det 

övergripande greppet så arbetet med välfärdsteknik inte ligger på enstaka eldsjälar.  

 

FÄRGELANDA 

De försöker hjälpas åt med de olika verksamhetsområdena.  

Deras tanke är att göra en kartläggning kring vad det är man har innan man springer på nya 

bollar. 



De har också för avsikt att utgå från genomförandeplanerna och gå igenom dem för att se om 

digitalt stöd finns med i dessa som svar på ”hur” olika målsättningar ska nås. 

Har också tankar om att genomföra app-café. 

De har också sökt pengar för att starta upp ”halv åtta hos mig” varianten av appen matglad. De 

får besked i november om de får pengar eller inte. 

 

ÅMÅL  

Har börjat nosa på det mer och mer och försöker hitta någon plan eller form för det och sprida 

information på olika sätt.  

De önskar tips på appar som är bra för fritidsområdet vilket de får från gruppen på sittande 

möte. En förteckning från Klangfärg skickas också ut med anteckningarna.  

De har startat upp ett instagramkonto. 

Cheferna granskar individuella planer och ser om det finns något i målsättningarna där som kan 

tillgodoses via välfärdsteknik/digitalt stöd. 

De har en hjälpmedelsutställning på gång.  

De planerar också för app-café och ska åka till Mellerud för inspiration. 

 

LYSEKIL 

Finns ingen övergripande struktur för välfärdsteknik utan man jobbar mer underifrån, i mindre 

projekt på enhetsnivå. Man har exempelvis ett projekt kring i-pad där David jobbar på för att 

hålla inspiration och lust i gång hos personalen. Ett annat projekt berättar Bengt har varit att 

göra en film till ett 10-årsjubileum ihop med brukare. Man har även haft kontakt med Munkedal 

kring appar.  

De har också mycket tankar och funderingar kring hur en ska hantera GDPR.  

 

STRÖMSTAD 

Har en arbetsgrupp på gång, men har inte träffats ännu. De har tid för att jobba med 

välfärdsteknik, men det är inte alltid möjlighet att ta ut den beroende på resten av verksamheten.  

De är nya inom detta men hoppas få inspiration och idéer de kan ta med till Strömstad. 

 

TROLLHÄTTAN 

Socialpsykiatri – håller på att skruva upp det så det blir än bättre och mer. Tittar just nu på de 

brukare som har inköp om det finns några av dem som kan övergå till e-handel i stället. 

Utöver det jobbar man med brukarrevisioner. 



Funktionshinder – man tittar nu över om människor bor i de boendeformer de vill och har 

behov av. En fundering är om man via välfärdsteknik i någon form kan bidra till att vidga 

tanken och perspektivet på boende. 

 

MUNKEDAL 

Går lite på sparlåga, det har varit organisationsförändringar och chefsbyten samt att andra 

prioriteringar är aktuella. Den plan som upprättades vid projekttidens slut är pausad. Istället 

har en workshop-satsning påbörjats som syftar till att öka kompetensen, vilket också kommer 

innefatta välfärdstekniksområden och kunskaps som kopplas till att använda välfärdsteknik 

som ett av andra verktyg. 

 

• Tips 

Vill någon komma på App-Café i Mellerud? Välkomna är såväl brukare som personal. Ta 

kontakt med Anette och Ann-Britt i Mellerud för att få veta mer om tider och datum.  

22 januari blir det en inspirationsdag i Vänersborg på temat ”kommunikation och digitalt 

stöd i vardagen”.  Mer information och anmälan via länken 

https://www.fyrbodal.se/kurs/inspirationsdag-22-januari-2020/  

 

• Tema nästa gång? 

Utifrån vår lista diskuteras nästa mötes tema och gruppens förstahandsönskemål är ett 

studiebesök på DART i Göteborg. Maria undersöker möjligheterna att få komma dit och vad 

det skulle kosta för varje kommun.  

Efter mötets slut har Maria varit i kontakt med DART och preliminär-bokat 10 mars 

eftermiddag. Kostnaden blir cirka 500 kronor/kommun. Det är då tre timmars studiebesök, där 

DART berättar som sin verksamhet, om kommunikation allmänt och med fokus på 

välfärdsteknik, utöver det kommer de också att berätta om olika projekt de är igång med nu.  

Mail har gått ut till projektgruppen att SNARAST höra med respektive chef om det är okej 

med kostnad för studiebesök på DART och återkomma till Maria med svar. 

 

• Nästa möte 

10 mars – om möjligt på DART i Göteborg.  En preliminärbokning har gjorts med DART, 

Maria avvaktar svar från er och era chefer om okej med kostnaden.  

Kom gärna med inspel till dagordningen! Och glöm inte att meddela om du inte kan komma 

på mötet. 

 

Dagordning 

 

 

https://www.fyrbodal.se/kurs/inspirationsdag-22-januari-2020/
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• Preliminärt Studiebesök på DART (ej klart ännu) 

• Information från och till FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri  

 

• Kommunvis runda  

 

o Frågor från verksamheten? 

o Lägesbeskrivning 

o Idéer, tips, frågetecken? 

 

• Övriga inkomna frågor 

 

• Tema nästa gång? 

 

• Nästa möte 

 


