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Närvarande: 

Maria Klamas, Fyrbodals kommunalförbund 

Maria Weiselius, Trollhättan 

David Licata, Lysekil 

Britt-Marie Karlsson, Färgelanda 

Ingalill Kvist, Färgelanda 

Anette Lundgren, Mellerud 

Ann-Britt Nordqvist, Mellerud 

Irene Ivarsson, Strömstad 

Angelica Gustafsson, Munkedal 

Dennis Carvajal, Åmål 

Helen Granwé, Sotenäs 

Maria Eskel, Strömstad 

Camilla Hogebrandt, Tanum 

 

• COVID-19  

Kort sammanfattning från kommunerna. Man försöker hitta former för hur hantera situationen 

för brukare och verksamhet. Det handlar mycket om att skapa trygghet för brukare och försöka 

förklara på ett tydligt sätt. Flera dagliga verksamheter har stängt ner, vilket innebär att man 

också måste försöka hitta alternativa aktiviteter. ”Tack vare” restriktioner pga covid-19 har man 

tvingats till att vara mer innovativ och faktiskt använda olika tekniska lösningar för att hantera 

situationen.  

 

• FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri 

o Inga frågor från dem till nätverket 

o Inga frågor till FoU-rum  

 

• Inventering välfärdsteknik 

Genomgång av listan, några kommuner saknas fortfarande. Bifogar uppdaterad lista med 

anteckningarna. Till nästa gång – se över rubriker i dokumentet – är det något vi ska lägga till 

eller ta bort? 
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• Presentationer 

Var och en hade förberett en kort presentation utifrån nedanstående frågor. Syftet med denna 

genomgång är att vi ska utveckla detta och jobba vidare med det i nätverket med start i höst. 

o Vad gör jag som relaterar till digitalt stöd i mitt dagliga arbete – i relation till 

medarbetare, kollegor, brukare? Andra? 

o En sak som jag tycker vi är riktigt bra på i min verksamhet i relation till digitalt stöd 

o En sak som är särskilt svårt/problematiskt/vi är dåliga på i vår verksamhet kopplat 

till digitalt stöd som vi behöver bli bättre på och/eller behöver hjälp med? 

 

Lysekil 

Det som är positivt är att det iom corona blivit än mer aktuellt att hitta möjligheter att använda 

digitalt stöd, behoven blir extra tydliga nu. Det gäller också att hitta positiva aspekter och 

använda dem, tex. active quiz för rörelse och chromecast för konserter, filmer etc.  

 

Tanum 

Försöker hitta former för hur arbeta för att vara ett bra stöd till verksamheterna men ändå hålla 

rätt distans iom covid, att hålla kontakt via telefon kan vara ett sätt och alternera det med att gå 

ut till verksamheterna ibland vid särskilda behov.  

Frågor som är aktuella är: 

• Hur tydliggöra (nya) rutiner för brukarna som corona medfört? Det är otryggt för många 

brukare.  

• Hur hålla genomförandeplansmöten på Skype? 

Men samtidigt öppnar allt detta upp för nya möjligheter. Man kan kolla livesändningar med 

konserter tex. Man tvingas tänka utanför boxen, hittar nya möjligheter. 

I övrigt börjar deras ipads att bli gamla, man kollar nu av hur man ska hantera det. 

Socialpsykiatrin är ett område som ska utvecklas vad gäller digitalt stöd etc. 

 

Mellerud 

App-caféer har pausat. Finns en tanke om att kanske köra caféer via teams. Diskuterar också 

mycket om hur man kan underlätta samtal mellan brukare och närstående, men också mellan 
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personal och brukare i dessa tider. Kan man använda videosamtal och vad krävs i så fall är 

frågor som man brottas med. Alla brukare har inte mailadresser till exempel.  

Anette och Ann-Britt kommer att kalla sig för SIV:are igen, det är ett inarbetat begrepp i 

Mellerud och det blir också tydligt att det är samordning de jobbar med. De har också fått 

arbetstid tilldelat för att jobba med det även om det är pause på mycket nu iom corona. De ska 

vara någon form av ”förändringsagenter” och vara ett stöd för kollegor. De har också haft 

workshop BookCreator vilket var lyckat. 

 

Färgelanda 

Matglad appen har blivit ett positivt inlägg i vardagen innan Corona kom. Ledare för denna 

cirkel är en brukare på vårt boende och hens kollega på deras ordinarie arbete i kök på förskola. 

Nu är det en paus med Matglad-cirklarna för att sedan fortsätta till hösten. Vi försöker att jobba 

med det under tiden i vardagen i deras hem så att de kan göra matlådor hemma. Det blir också 

en aktivitet att göra hemma när de inte kan gå till daglig verksamhet. 

Håller på att införa Life Care (nytt dokumentationssystem) med skarpt läge 1 oktober i 

verksamheterna där Britt-Marie och Inga-Lill är ombud för implementering av detta. Några 

brukare har fått Handi-kalendern inlagd i sin mobil som är mycket bra! Det sprider sig på ett 

positivt sätt så det är flera brukare med deras kontaktmän som önskar detta. 

https://www.abilia.com/sv/our-products/kognition/minne-och-kalendrar/handikalender 

 

Strömstad 

Irene och Maria påtalar att de är lite dåliga på digitalt stöd i Strömstad, de ligger efter. Många 

brukare saknar smartphone och det finns endast två plattor på DV, men inget nerladdat på dem 

ännu.  

 

Munkedal 

Kompetensen hos personalen skiljer sig åt när det gäller digitalt stöd och IKT. Man jobbar med 

att få fram en struktur med fokus på individen, personalens kompetens och verktyg och 

kostnader. 

Vi är bra på att vara nyfikna. Det som är problematiskt är frågor som rör: 

• Direktiv 

• Hur fungerar olika plattformar, lösningar är sällan enkla 

https://www.abilia.com/sv/our-products/kognition/minne-och-kalendrar/handikalender
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• Hur gör vi det säkert och kompatibelt 

 

Åmål  

Dennis förmedlar information från nätverket till kollegor via APT. Han har också ett uppdrag 

att göra en sammanställning av appar med information om dem.  

Deras styrka är att de lägger upp mycket via Groupwise och använder startmeeting vid APT. 

Men när det gäller brukarna ser det inte lika bra ut. De försöker fånga: 

• Hur kan vi uppmärksamma och uppmuntra brukarna så att de vill och kan använda 

digitalt stöd? 

 

Sotenäs 

De har inte kommit så långt. Helen har fått i uppdrag att undersöka hur det ser ut för brukare 

vad gäller kultur och fritid, om det är tillfredsställt för dem och i så fall hur/på vilket sätt. Här 

kommer då att inkluderas förslag som är kopplat till digitalt stöd. 

I övrigt förs diskussioner då de bland annat har blandad kompetens bland personalen i frågor 

kring digitalt stöd och hur det ska hanteras. 

 

Trollhättan 

Maria jobbar på uppdrag av verksamheter och ibland är det kopplat till digitalt stöd. 

Hon försöker också få igång ett större projekt på LSS-sidan. De har ett stort projekt tidigare 

men nu är det dags igen. Vill jobba mer brett med frågan på flera verksamheter samtidigt. Hur 

digitalt stöd används i verksamheterna beror på personalgruppen och deras kompetens.  

Trollhättan är duktiga på planer och strategier, men det är inte alltid det kommer hela vägen 

ner.  

 

• Kompetensutveckling 

Kort diskussion om vilken kompetensutveckling som nätverksrepresentanterna önskar för egen 

del. 

- Grundkompetens och tips och trix 

- Få tid för att testa olika saker tillsammans 
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- Göra enkla manualer tillsammans 

- Skugga varandra på plats i kommunen 

- Bjuda in Lyngdal på GR som har ett välfärdsteknikprojekt igång 

 

Fundera gärna på mer som ni är intresserade av och har behov av så diskuterar vi detta vidare 

vid nästa möte. 

 

• Kommunrunda utifrån vad som framkom på senaste mötet  

Diskuterades i samband med punkten då individuella presentationer gjordes. 

 

Nästa möte 

2 september kl. 9.00 – 12.00  

Diskussion om innehåll vid nästa möte nedanstående dagordning beslutades (kom gärna med 

inspel om ni vill ha upp fler frågor på nästa möte) 

- Vad ska vi jobba med i samverkan? Kommunernas och nätverksdeltagarnas behov? 

o Utifrån vår uppdragshandling. Kanske komma med någon idé att lägga fram till 

FoU-rum 

o Diskussion utifrån vad som framkommit under ”dagens enskilda presentation” 

o Kompetensutveckling? Kan/ska vi ordna något gemensamt? 

- Therese Andersson som arbetsterapeut – berätta om arbetsterapeuters uppdrag med 

fokus på digitalt stöd. https://www.arbetsterapeuterna.se/nyhetsarkiv/nyheter-

2019/vad-innebaer-digital-kompetens-foer-arbetsterapeuter/ Alla tar med frågor, inte 

för att Therese ska kunna svara på allt men för att få upp en diskussion.  

- Frågor till och från FoU-rum 

- Inventering välfärdsteknik 

- Övrigt 

 

 

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/

