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• Therese Andersson – dragning om arbetsterapeuters uppdrag med fokus på 

digitalt stöd 

Therese berättar om sitt uppdrag som arbetsterapeut med fokus på välfärdsteknik. Inför mötet 

hade vi läst in oss på https://www.arbetsterapeuterna.se/nyhetsarkiv/nyheter-2019/vad-

innebaer-digital-kompetens-foer-arbetsterapeuter/ och efter det förs en diskussion i nätverket 

med många frågor. Det rörde exempelvis, kompetens hos personal om digitalt stöd, kollegialt 

stöd, risker för utanförskap om välfärdsteknik inte finns för de som behöver, samarbete 

mellan arbetsterapeuter och verksamheterna, uppföljningsansvar för förskrivna hjälpmedel, 

fortbildning inom välfärdsteknik med mera. 

 

• Inventering välfärdsteknik 

Det dokument där kommunerna inventerar och fyller i utifrån välfärdsteknik har vi använt i 

två år. Syftet med dokumentet är att kunna tydliggöra skillnader mellan olika kommuner 

och/eller verksamhetsområden och därmed kunna förbättra/förändra. 

Den behöver uppdateras och göras nya kategoriseringar för att bli mer distinkt och användbar. 

T.ex har e-handel tillkommit. Vi behöver också fundera över hur man kan tydliggöra om 

något bara finns eller om det också används. 

Gruppen anser att det är bäst att göra en sådan revidering då vi ses fysiskt och hoppas därför 

kunna ses fysiskt vid nästa möte och då göra revidering av ”inventering välfärdsteknik”. 

  

 

https://www.arbetsterapeuterna.se/nyhetsarkiv/nyheter-2019/vad-innebaer-digital-kompetens-foer-arbetsterapeuter/
https://www.arbetsterapeuterna.se/nyhetsarkiv/nyheter-2019/vad-innebaer-digital-kompetens-foer-arbetsterapeuter/
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• Inkomna tips 
 

o Stefan Johanssons - Begripsam ”Digitalt sist – hur ska alla komma med?” 

https://www.youtube.com/watch?v=IxH_PIKFbTI  

Nästa gång ser vi filmen gemensamt.  

o ”Välfärdsteknikutredningen” SOU 2020:14 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/03/sou-

202014/  

GR har gjort en sammanställning av utredningen, Maria Klamas bifogar den med 

anteckningarna. Vi kommer också att prata mer om denna SOU vid nästa möte. Läs in de 

delar du anser vara relevant och titta på den sammanställning som GR gjort. Maria Eskel har 

läst den tidigare och kan berätta lite om vad hon tagit till sig.  

 

o Vårdanalys rapport ”Innovation efter funktion – välfärdsteknikens effekter ur 

fyra perspektiv” (rapport 2020:2) 

 

Användningen av välfärdsteknik ökar för varje år och förväntas spela en allt större roll i 

framtiden. Bakom framväxten finns ofta förhoppningar att kunna effektivisera 

omsorgsverksamheten. Nya innovativa arbetssätt är nödvändiga för att möta de demografiska 

utmaningar omsorgen står inför, men också för att utveckla omsorgen och höja tjänsternas 

kvalitet. I rapporten redovisar vi vårt svar på ett regeringsuppdrag om vilka effekter 

välfärdstekniska lösningar har för brukare, personal, närstående och omsorgens organisation. 

Ni hittar rapporten här: https://www.vardanalys.se/rapporter/innovation-efter-funktion/  

 

Vårdanalys lämnar följande rekommendationer  

Kommunerna behöver bedriva arbetet med välfärdsteknik som en integrerad del av 

verksamhetsutvecklingen och utgå från funktion och behov snarare än teknik i sig. 

 

o Vårdanalys rapport ”Med varierande funktion” 

Den tekniska utvecklingen innebär att personer med funktionsnedsättning i allt högre 

utsträckning kan använda vanliga konsumentprodukter som hjälpmedel, exempelvis 

surfplattor, smarta mobiltelefoner, datorer och appar. Därför har de på uppdrag av regeringen 

kartlagt och analyserat sjukvårdshuvudmännens hantering av konsumentprodukter som 

hjälpmedel. Det finns en ppt-presentation att ladda ner https://www.vardanalys.se/wp-

content/uploads/2020/05/Webbpresentation_Med-varierande-funktion.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IxH_PIKFbTI
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/03/sou-202014/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/03/sou-202014/
https://www.vardanalys.se/rapporter/innovation-efter-funktion/
https://www.vardanalys.se/wp-content/uploads/2020/05/Webbpresentation_Med-varierande-funktion.pdf
https://www.vardanalys.se/wp-content/uploads/2020/05/Webbpresentation_Med-varierande-funktion.pdf
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RESULTAT: 

• Nyttan med konsumentprodukter är överlag stor och de används som allt från verktyg 

för ökad delaktighet till nödvändiga hjälpmedel som stärker grundläggande 

kommunikativa och kognitiva förmågor. 

• Sjukvårdshuvudmännens förskrivning av konsumentprodukter är en marginell del av 

deras totala förskrivning av hjälpmedel. 

• Sjukvårdshuvudmännens olika bestämmelser och arbetssätt om förskrivning av samt 

råd och stöd för konsumentprodukter leder till ojämlikheter över landet mellan 

personer med samma behov. 

• En otydlig ansvarsfördelning mellan olika offentliga aktörer innebär att personer med 

funktionsnedsättning riskerar att bli utan de insatser som de behöver. 

https://www.vardanalys.se/rapporter/med-varierande-funktion/  

 

o Mail från Camilla Hogebrandt om Easy Reading. 

Ett tips på projekt från DART. Det är ett program där man kan anpassa webbsidor och göra de 

enklare att förstå genom att t.ex. ändra text eller färg. Man kan få text översatt, uppläst eller 

förklarad med bilder. Nu är det gratis att prova. https://www.vgregion.se/ov/dart/easy-reading/ 

 

o Digiteket  

Biblioteksuppdraget som Ninni Eriksson från regionen berättade om, jag skickade ut info om 

DIGITEKET. Digiteket är en lärplattform för digital fortbildning framtagen för de som jobbar 

på bibliotek men öppet för alla.  

https://digiteket.se/  

 

• Diskussion och beslut om fokusfrågor i nätverket 
 

Hur använder vi sådana här tips (omvärldsbevakning) som vi lyfte i föregående punkt så att 

det gör bäst nytta för nätverkets representanter? 

Vi beslutar att gemensamt arbeta på ett mer strukturerat sätt med omvärldsbevakning och 

erfarenhetsutbyte.  

När det gäller omvärldsbevakning väljer gruppen en utredning/rapport eller liknande som vi 

kan läsa in oss på inför nästa möte för att sedan gemensamt diskutera hur man kan använda 

kunskapen därifrån i sitt arbete med digitalt stöd och IKT på hemmaplan. Vi kan också ibland 

bjuda in författare av utredningar/rapporter för att berätta om det på ett nätverksmöte. Vi 

skapar en lista där vi lägger till de rapporter/utredningar etc som vi känner oss intresserade av 

att fördjupa oss i. 

https://www.vardanalys.se/rapporter/med-varierande-funktion/
https://www.vgregion.se/ov/dart/easy-reading/
https://digiteket.se/
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När det gäller erfarenhetsutbyte så är det mer av ”diskussionspunkter” som vi avser använda 

på liknande sätt. Vi sätter upp dessa på en lista och har dessa som stående punkt på vår 

dagordning och betar av efter hand. 

• Doris Lydahl 

Välfärdsteknikprojekt på gång – ”hur välfärdsteknik påverkar medarbetarna inom kommunal 

omsorg" 

Maria hör hur det går för henne och frågar när hon kan gästa oss. 

 

• Frågor till och från FoU-rum 

Något vi kan jobba med i samverkan, alltså utöver omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och 

kompetensutveckling? Någon idé/förslag vi kan lägga fram till FoU-rum? 

Det vi kommer att göra är en revidering av dokument ”inventering välfärdsteknik” som vi 

sedan presenterar som förslag för FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri. 

 

• Kommunrunda 

Lysekil 

Skulle börjat med nytt dokumentationssystem i höst, men det är flyttat till våren. Mycket 

fokus på COVID-19 i kommunen, svårt att komma igång med välfärdsteknik. 

 

Mellerud 

Inte gjort något inom välfärdsteknik på länge, det har varit uppehåll iom COVID-19. De 

försöker komma igång igen, exempelvis genom att hitta alternativ till app-caféerna. De skulle 

provat att ha ett utomhus men det fick ställas in pga regn.  

 

Uddevalla 

DV har varit stängt sedan i våras och aktiviteter har därför skett på boendena istället. 

Annars legat lågt med välfärdsteknik iom COVID-19. De har påbörjat diskussion med chefer 

kring det fortsatta arbetet.  

Strömstad 

Inte kommit så långt. Söker medel för att minska digitalt utanförskap, de får svar om detta 

inom två månader ungefär. Maria berättar mer vid nästa möte. 

Plattor är på gång ut till verksamheterna. 
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Orust 

Det är på gång med en plan som Marcus ska göra tillsammans med Joakim för att få igång 

och implementera arbetet med välfärdsteknik på Orust. 

Marcus är också intresserad av hur man kan använda pedagogerna på verksamheterna.  

Tanum 

Omtag när det gäller välfärdsteknik exempelvis behöver plattor bytas ut. 

Intressanta frågor som de kommer att diskutera på utvecklingsdagar är bland annat: 

- Hur främja delaktighet för de som valt att vara hemma från DV pga oro för 

COVID? 

- Hur kan brukarna vara med på aktiviteter då? 

- Om de är med digitalt – hur hantera sekretess om en filmar/filmas hemifrån? 

Trollhättan 

- Socialpsykiatrin 

Infört e-handel hos dem som har inköp på beslutet. Personalen testar nu också utbildningen 

””digitala jag” för att se om den kan vara användbar för deras brukare. Det är en kostnadsfri 

utbildning. Johanna berättar mer nästa gång. 

 

- Funktionshinder 

e-handel är på gång. Maria har ett uppdrag kring kortis, ”Är det jämställt där när det gäller 

digital teknik?” Vi följer gärna detta uppdrag och vill gärna höra mer från Maria om det.  

Åmål 

Ligger lågt med välfärdsteknik nu iom COVID-19. DV är på väg att starta upp igen då med 

begränsat antal deltagare per gång.  

 

• Övrigt 

Inga övriga frågor.  

 

• Nästa möte 

5 november kl. 9.00 – 12.00 i Vänersborg, FoUU Primärvård, Fyrbodal, Vänerparken 15. 

Lokal Älvsborg.  
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Lokalen är stor så vi kan sitta glest och vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer, håll avstånd och stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk.  

Hör av dig till Maria Klamas om du kommer att delta fysiskt på mötet och för er som inte kan 

delta fysiskt finns möjlighet att delta via TEAMS.   

 

Förslag dagordning 

- Gemensamt se den filmade föreläsningen ”Digitalt sist – hur ska alla komma med” 

- Diskussion kring filmen – vad kan vi ta med oss i vårt fortsatta arbete? 

- Diskussion kring ”Välfärdsteknikutredningen” SOU 2020:14 utifrån de ppt-bilder som 

är utskickade och Maria Eskel kommer också att berätta utifrån det hon läst in sig på.  

- Johanna Hedberg Hecktor berättar om utbildningen ”Digitala Jag”.  

- Erfarenhetsutbyte – vi väljer någon/några av följande punkter att diskutera 

o Hur tydliggöra nya rutiner för brukare i och med Covid? 

o Hur hålla digitala genomförandeplansmöten? 

o Hur underlätta samtal mellan brukare och närstående i och med Covid? 

o Hur hantera varierande kompetens när det gäller digitalt stöd och IKT (hos 

personal och brukare)? 

o Hur kan vi uppmärksamma och uppmuntra brukarna så att de vill och kan 

använda digitalt stöd? 

o Hur kan vi finna tekniska lösningar som blir/är enkla, säkra och kompatibla? 

o Finns det behov av att göra enkla manualer gemensamt? I så fall om vad? Har 

någon enkla manualer att dela med sig? 

o Hur kan man använda verksamhetspedagogerna i arbetet med välfärdsteknik? 

o Hur hitta former för samarbete mellan arbetsterapeuter och verksamheterna? 

o Hur främja delaktighet för de som valt att vara hemma från DV pga oro för 

COVID? Hur kan brukarna vara med på aktiviteter då? Om de är med digitalt – 

hur hantera sekretess om en filmar/filmas hemifrån? 

 

- Revidering av inventering välfärdsteknik 

- Maria Eskel berättar mer om hur det går med projektet ”minska digitalt utanförskap”   

- Maria Weiselius berätta mer om uppdraget på korttids 

- Besluta vad vi tar upp vid nästa möte när det gäller omvärldsbevakning 

- Nästa träff, datum och plats 

 

 

 


