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Mötesanteckningar DIKT-nätverket 5 november  
 

Närvarande: 
Anette Lundgren, Mellerud 

Ann-Britt Nordqvist, Mellerud 

Bengt Karlsson, Lysekil 

David Licata, Lysekil 

Inga-Lill Kvist, Färgelanda 

Britt-Marie Karlsson, Färgelanda 

Dennis Carvajal-Herrera, Åmål 

Daniel Sinders, Vänersborg 

Johanna Hedberg-Hecktor, Trollhättan 

Sofia Jonshamre, Uddevalla 

Tracy Bolke, Åmål 

Maria Klamas, Fyrbodals kommunalförbund 

 

•  Johanna Hedberg Hecktor berättar om utbildningen ”Digitala Jag”.  
”Digitala jag” är en utbildning i olika digitala vardagskunskaper. Det är ett samarbete mellan Google 

digitalakademin och Arbetsförmedlingen. Det är en kostnadsfri utbildning som är uppdelad i olika delar 

där man kan välja den del man är intresserad av, såsom kommunicera digitalt, säkerhet och integritet, 

söka jobb med mera. Det finns underteman såsom swish, e-post, sociala medier med mera.  

Johannas personalgrupp har testat den och tycker den är bra och enkelt att använda och de ser att 

utbildningarna kommer att funka bra för brukare också. I Trollhättan kommer man att informera 

brukarna om denna utbildning och vid behov stötta dem i detta. Man kommer också att använda 

utbildningen i studiecirkelform på deras sysselsättningsverksamhet. 

Du hittar utbildningen på https://www.digitalajag.se/   

 

• Nyinsatt punkt – OmMej 
Nicolina Fransson (som tidigare arbetat på region Skånes kommunalförbund) har utvecklat en ”app” 

som heter OmMej. Syftet med denna app är att öka delaktighet för barn och unga och få med sig barnets 

perspektiv när man diskuterar; hinder, svårigheter, resurser och förmågor. OmMej är ett verktyg att 

använda för att få veta mer om barnet och dennes tankar och ha något att prata kring. Vi kan följa barnets 

individuella svar (men man kan också titta på många barns svar på en aggregerad nivå och då använda 

resultatet för verksamhetsutveckling). Man kan koppla barnens svar till en specifik insats och följa den. 

Man behöver i dagsläget vara läskunnig för att använda verktyget men bild och talstöd på gång.  

Verktyget har en kostnad och då inkluderas utbildning och support med mera.  

Enligt Nicolina kan man även använda detta verktyg inom LSS-verksamheter. Frågan till nätverket är 

om de som arbetar med barn och unga är intresserade av att vi bjuder in Nicolina för att berätta mer om 

verktyget? 

https://www.digitalajag.se/
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DIKT-nätverket beslutar att bjuda in Nicolina till nästa nätverksträff. Vi kommer då att lägga hennes 

pass inledningsvis för att de som INTE är intresserade kan avstå från den delen av nätverksträffen. Till 

passet med Nicolina kan man också bjuda med kollegor som jobbar med barn och unga. Maria K 

återkommer med mer info när hon pratat med Nicolina.  

Vid intresse för appen kan vi via kommunalförbundet bjuda in chefer för att då mer diskutera på 

övergripande nivå då det är förenat med kostnader, utbildningar, systemstöd etc. 

Läs mer på www.ommej.se       

 

• Doris Lydahl GR kl. 10.00 – 10.45 
Doris berättar om sitt projekt ”Välfärdsteknikens konsekvenser för vårdpraktik och arbetsvillkor”.  

Doris powerpointbilder bifogas med anteckningarna.  

https://www.goteborgsregionen.se/GR/toppmenyn/detta-jobbar-gr-med/arbetsmarknad-och-social-

valfard/social-valfard/aldre/aktuellt-arbete-och-profilomraden/valfardsteknikens-konsekvenser.html  

 

• Revidering av inventering välfärdsteknik 
Utifrån vårt befintliga dokument har Maria K formulerat ett utkast för förändring av dokumentet vilket 

vi går igenom och fyller på.  

Nätverket beslutar att testa dokumentet med de nya rubrikerna. Maria K gör ett nytt excell-dokument 

som skickas ut separat. Var och en testar att fylla i det. Vid nästa nätverksträff diskuterar vi hur det gått 

att fylla i och vad som behöver förtydligas, läggas till eller tas bort. Därefter skickas det till FoU-rum 

funktionshinder/socialpsykiatri för förslag till beslut.  

 

• 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. (flyttas till nästa möte) 
Fokus i utredningen och i ppt-bilderna verkar vara äldreomsorg. Frågan är om de äldre med stöd från 

verksamhetsområde funktionshinder och socialpsykiatri syns? Finns det material häri som kan vara till 

nytta för våra verksamhetsområden? 

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

202014/ 

 
Diskussion fortsätter vid nästa möte. Titta gärna på underlaget innan för att skapa dig en egen bild av 

vad du tycker verkar intressant och relevant för dig och ditt arbete. 

 

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

utanförskap” 
Flyttas till nästa möte. 

 

http://www.ommej.se/
https://www.goteborgsregionen.se/GR/toppmenyn/detta-jobbar-gr-med/arbetsmarknad-och-social-valfard/social-valfard/aldre/aktuellt-arbete-och-profilomraden/valfardsteknikens-konsekvenser.html
https://www.goteborgsregionen.se/GR/toppmenyn/detta-jobbar-gr-med/arbetsmarknad-och-social-valfard/social-valfard/aldre/aktuellt-arbete-och-profilomraden/valfardsteknikens-konsekvenser.html
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• Maria Weiselius berätta mer om uppdraget på korttids 
Flyttas till nästa möte. 

 

• Erfarenhetsutbyte  
Olika aktuella frågeställningar lyfts av nätverksdeltagarna för diskussion i nätverket. Vi har en lista 

med aktuella frågor, men på dagens möte lyfts följande frågor som diskuteras: 

- Fördelar respektive hinder med att IT-avdelningen tar över styrning av innehåll, 

uppdateringar etc på surfplattor. 

- Daglig verksamhet och sysselsättning i och med COVID-19 

- Intresse för specifika aktiviteter som pga COVID-19 sker digitalt har ökat intresset för att 

använda plattor etc. hos brukare som tidigare inte varit intresserade av att använda det. 

I separat mail skickas: 

- Utkast lista över appar från Tracy i Åmål där hon gärna tar emot tips 

- Lista från Sofia i Uddevalla på en uppdaterad version av apparna i våra verksamhet- och 

personal-Ipads.  

 

• 9. Besluta vad vi tar upp vid nästa möte när det gäller omvärldsbevakning 
o Förslag att bjuda in Uddevallas nya välfärdsteknikutvecklare Elisabeth Bergström – 

Sofia Jonshamre kollar med henne och återkommer till Maria K 

 

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

(denna film ser vi gemensamt den 21/4 om behov och intresse fortfarande finns då)  

 

o Nicolina Fransson berätta om OmMej – bokas in 19/1 kl. 9.00-10.00 

 

o Kom gärna med förslag och inspel på personer vi kan bjuda in, kan vara personer från 

våra kommuner, andra kommuner, forskare, myndighetspersoner etc. 

 

o Kom gärna med inspel till dagordningen – berätta gärna om vad ni gör nu i er kommun, 

det kan vara stort och smått!  

 

• 10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

 

• 11. Nästa träff, datum och plats 
Nästa möte blir 19 januari 2021 kl. 9.00 – 12.00 (antingen på TEAMS eller fysiskt vilket beror på 

COVID-19 

Maria skickar ut kallelse via outlook för alla 2021:s 4 nätverksmöten.  
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• Mötesdatum 2021 
19 januari kl. 9.00 – 12.00 

21 april kl. 9.00 – 12.00 

31 augusti kl. 9.00 – 12.00 

9 november kl. 9.00 – 12.00  

 

Vi ses antingen på TEAMS eller på Riverside Uddevalla lokal DALSLAND. Vi anpassar oss utifrån 

eventuella restriktioner COVID-19 

 


