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DIKT-nätverket 
 

Mötesanteckningar DIKT-nätverket 19 januari 2022 kl. 9.00 – 12.00 

digitalt via TEAMS. 
 

Närvarande:  

Joakim Hansson, Orust 

Tracy Bolke, Åmål 

Johanna Hedberg Hecktor, Trollhättan 

Carolin Karlsson, Dals Ed 

Maria Weiselius, Trollhättan  

David Licata, Lysekil 

Åsa Christensen, Uddevalla 

Hannes Ekholm, Uddevalla 

Anette Lundgren, Mellerud 

Ann-Britt Nordqvist, Mellerud 

Maria Klamas, Fyrbodals kommunalförbund 

 

1. Digitala hjälpmedel i samverkan  

Adam Krantz VästKom deltar, bilder bifogas anteckningarna. 

Välfärdsteknik i samverkan - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

 

2. Teknikbibliotek i Tanum  

Frida Lundqvist från Tanum deltar. Vill någon ta ytterligare kontakt med Frida kan hon 

kontaktas på frida.lundqvist@tanum.se 

 

3. Vänersborg – projekt välfärdsteknik  

Daniel Sinders och Susanne Wiliamsson berättar om det projekt kring välfärdsteknik som de 

har i Vänersborgs kommun.  

Denna punkt flyttas till nästa nätverksträff eftersom Daniel och Susanne inte kunde delta idag. 

  

4. Inventering välfärdsteknik 
FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri har beslutat att inventering välfärdsteknik ska 

genomföras en gång per år och att DIKT-nätverket ansvarar för insamling av material. 

Inventeringen ska genomföras under våren och resultat skickas in till Maria Klamas senast 19 

april.  

Maria skickar ut förra årets resultat samt ett tomt excell-dokument där årets resultat fylls i. 

kommer i separat mail.  

https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/valfardsteknik-i-samverkan/
mailto:frida.lundqvist@tanum.se
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5. Inventering personalens kompetens välfärdsteknik 

FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri samt nätverket chefer personlig assistans 

rekommenderar att inventeringen görs. Beslut fattas i respektive kommuns ledningsgrupp.  

Kommunerna själva ansvarar för genomförandet och för att skicka resultaten till Maria 

Klamas som gör en sammanställning av de olika kommunernas resultat. Vi kan i dagsläget 

inte sätta någon tidsgräns för när det ska genomföras utan det är upp till respektive kommun. 

Resultaten som inkommer till Maria Klamas sammanställs efter hand.  

DIKT-nätverket har gått igenom enkäten och lagt till ytterligare två frågeställningar. Enkäten 

skickas ut i separat mail med ytterligare instruktioner. Detta skickas till såväl DIKT-nätverket, 

PA-chefsnätverket och till FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri. 

Beslut är redan fattat i Åmål, Trollhättan och Dals Ed om att genomföra enkäten. 

 

6. Genomgång av årets enkät 

Kort genomgång av årets enkät, bifogas med anteckningarna. Läs gärna igenom i lugn och ro 

och återkom till Maria Klamas om det är något där som ni tycker vi ska titta närmare på, 

sådant ni ser är viktigt att vi fortsätter med för att bibehålla ett gott nätverk och/eller sådant vi 

behöver bli bättre på/utveckla för att nätverket ska bli ännu bättre. 

 

7. Erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning 
Under denna punkt ryms: 

- Kommunrunda om läget, vad på gång etc. 

- Aktuella frågeställningar som nätverksdeltagarna vill lyfta och diskutera i gruppen 

(dessa kan meddelas Maria K inför möte eller lyftas direkt på möte) 

- Presentera arbeten som pågår i den egna kommunen (stort som smått) 

- Bjuda in personer från våra kommuner, andra kommuner, forskare, 

myndighetspersoner etc. att berätta om något som gruppen ser som relevant att höra mer 

om 

- Lista över punkter och diskussionsämnen som vi kan beta av på våra möten, fyll gärna 

på med sådant ni finner relevant. 

 

a. Kommunrunda 

Runda i gruppen, kommun för kommun. Vad är på gång, något som man önskar lyfta och 

diskutera? 

Mellerud 

Appcafé genomförs en gång per månad, genomfört flera digitalt och det har fungerat bra och 

även några fysiska. Det finns en kärntrupp som alltid deltar. 
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Chefsbyten i Mellerud, plus covid, sjukfrånvaro etc påverkar verksamheterna. 

Dals Ed 

Mine Craft snart på gång. Haft flera inställda aktiviteter pga covid, dock jobbat med Active 

Quiz och e-sport turneringar. Nya mål på gång, dels att öka användningen av tydliggörande, 

dels att öka användningen av surfplattor. 

Uddevalla 

Hälsoprojekt med många positiva resultat. Livsberättargrupper för äldre har genomförts, 

personal utbildas för att hålla i sådana grupper, kan bli aktuellt för LSS. 

Lysekil 

Jobbar vidare med Ipad och chromecast. Stort fokus på covid just nu. 

Åmål 

Nyfikna på go-glad appen – har någon använt?? Maila gärna Tracy om ni testat.  

GoGlad – MatGlad-familjen 

 

Tips inkommer också om Matfröjd MatFröjd – Mat för äldre (matforaldre.nu) 

 

b. Lista över diskussionspunkter 

Vid varje nätverksmöte bestämmer vi gemensamt vad som ska ligga på dagordningen vid 

nästkommande möte.  

Vid dagens möte var planen att fokusera på de två gulmarkerade punkterna pga tidsbrist 

flyttas detta till nästa möte: 

o Göra enkla manualer gemensamt? I så fall om vad? Har någon enkla manualer att dela 

med sig? (en fråga ni lyft tidigare…) 

o Hur hålla digitala genomförandeplansmöten? 

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 Hur kan man använda verksamhetspedagogerna i arbetet med välfärdsteknik? 

o Hur hitta former för samarbete mellan arbetsterapeuter och verksamheterna? 
 

c.  Erfarenhetsutbyte  

Frida har deltagit. 

 

https://matglad.nu/goglad-2/
https://matforaldre.nu/matfrojd/
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d. Omvärldsbevakning 

Adam har deltagit. 

 

8. Mötesformer för 2022 

Mötestider för 2022 är utskickade via Outlook. På dagens möte diskuterar vi vilken form vi 

ska ses i under året. 

Nätverket beslutar att vi ses digitalt på de flesta av våra nätverksmöten. Vi kan dock besluta 

att ses fysiskt om det är något speciellt vi ska diskutera som lämpar sig bäst att göra fysiskt 

alternativt om det är något vi gemensamt ska titta på/besöka. Vid varje möte diskuteras om 

nästkommande möte ska vara fysiskt eller digitalt. 

 

9. Tips och nyheter (informationspunkter) 
 

• Uppdrag om nationellt kompetenscentrum för frågor om intellektuell 

funktionsnedsättning och autism inom LSS 

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nationellt 

kompetenscentrum för frågor om intellektuell funktionsnedsättning och autism. 

Socialstyrelsen ska föreslå vilken myndighet ett nationellt kompetenscentrum kan inträttas 

och hur verksamheten kan organiseras. Om behoven bättre kan tillgodoses på något annat sätt 

får Socialstyrelsen föreslå andra alternativa lösningar än att inrätta ett nationellt 

kompetenscentrum. 

Utgångspunkt är att: 

• utveckla och samla kunskap om företrädesvis intellektuell funktionsnedsättning och 

autism, 

• utveckla kompetensen i fortbildningsinsatser för ledning och personal inom områden 

som har särskild betydelse för likvärdig och god kvalitet i LSS-boende, 

• ställa samman utvärderingar och forskningsresultat och 

• kommunicera med verksamma i LSS-boenden. 

Socialstyrelsen redovisar uppdraget till Regeringskansliet senast den 31 oktober 2022. 

Socialstyrelsen ska inhämta synpunkter från Myndigheten för delaktighet och Myndigheten 

för vård- och omsorgsanalys. 

Uppdrag om nationellt kompetenscentrum för frågor om intellektuell funktionsnedsättning 

och autism inom LSS - Regeringen.se 

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2021/12/uppdrag-om-nationellt-kompetenscentrum-for-fragor-om-intellektuell-funktionsnedsattning-och-autism-inom-lss/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2021/12/uppdrag-om-nationellt-kompetenscentrum-for-fragor-om-intellektuell-funktionsnedsattning-och-autism-inom-lss/
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- Inspirationsdag - Kommunikation och AKK 

15 mars, man kan delta fysiskt eller digitalt. Länk till anmälan Kommunikation och Alternativ 

och Kompletterande Kommunikation (AKK) inom funktionshinderområdet - Fyrbodals 

kommunalförbund 

Antal anmälda är i dagsläget 81 som deltar digitalt, 94 som deltar fysiskt. (Vi har totalt 100 

platser digitalt och 100 fysiska platser). Vi följer givetvis myndigheternas rekommendationer 

när det gäller Covid-19 och kan med enkelhet ställa om till ett helt digitalt event. Det kan 

komma att bli vaccinationspass. 

 

10. Lista över representanter 

En del nya representanter, lista bifogas med anteckningarna 

 

11. Övrigt 

Carolin har hittat en app som används i Göteborg, som är för barn/ungdomar. Fokus är deras 

genomförandeplan där målen är upplagda som i en spelvärld för att få ungdomarna mer 

delaktiga i genomförandeplanen. 

Gruppen ser detta som mycket intressant, Carolin mailar info till Maria som tar kontakt med 

dem och hör om de vill komma till vårt nästa möte. 

 

12. Nästa möte 

20 april kl. 9.00 – 12.00 Digitalt via TEAMS. Länk är utskickad sedan tidigare. 

https://www.fyrbodal.se/kurs/kommunikation-och-alternativ-och-kompletterande-kommunikation-akk-inom-funktionshinderomradet/
https://www.fyrbodal.se/kurs/kommunikation-och-alternativ-och-kompletterande-kommunikation-akk-inom-funktionshinderomradet/
https://www.fyrbodal.se/kurs/kommunikation-och-alternativ-och-kompletterande-kommunikation-akk-inom-funktionshinderomradet/

