FoU-Socialtjänst Fyrbodal
DIKT-nätverket
Mötesanteckningar DIKT-nätverket 20 april 2022.
Deltagare:
Angelica Gustafsson, Sotenäs
Daniel Sinders, Vänersborg
David Licata, Lysekil
Joakim Hansson, Orust
Maria Weiselius, Trollhättan
Bengt Karlsson, Lysekil
Anette Lundgren, Mellerud
Hannes Ekholm, Uddevalla
Tracy Bolke, Åmål
Sofia Jonshamre, Uddevalla
Maria Klamas, Fyrbodals kommunalförbund

1. Vänersborg – projekt välfärdsteknik
Daniel Sinders berättar om det projekt kring välfärdsteknik som de har i Vänersborgs
kommun ”självständighetsresan”.
Projektet startade för ett år sedan och handlar i stort om att öka delaktigheten via appar. Det är
Daniel och hans kollega Susanne som håller i det och de har cirka 20 timmar i veckan till
projektet.
De har valt att använda studiecirkel-formen och varje studiecirkel består av fem tillfällen med
olika teman och man har en timme per tillfälle plus fika. Temana kan tex vara 1177 (recept,
journal, boka tid etc), Biblioteket (lyssna på böcker, se på film mm).
Daniel och Susanne har gjort en presentationsfilm som de skickat ut för att skapa intresse för
att delta i studiecirklarna. De har även gjort kompendier till deltagarna som de kan använda på
hemmaplan efter varje tema-träff.
Med anteckningarna får ni några med dokument på några av tematräffarna som ingår i
studiecirkeln. Filmen som de gjort hittar du här Självständighetsresan 15-16 - Vänersborgs
kommun - YouTube

Det finns mer material och vi kan gärna ta upp denna punkt fler gånger om ni vill att Daniel
berättar mer.

2. Per Gustafsson och Per Tillenius Sambuh i Göteborg
Besök från Per och Per från Göteborg som berättar om den app de använder i sin verksamhet.
”Sambuh” är en kommunal verksamhet som driver ett HVB och ett Stödboende. Målgruppen
är ungdomar 16 – 20 år som av olika anledningar inte kan bo hemma. Enheten har utvecklat
1

FoU-Socialtjänst Fyrbodal
DIKT-nätverket
en app som brukar beskrivas som en interaktiv genomförandeplan. Appen används i
Stödboendet.
De bilder som Per och Per använde bifogas anteckningarna.

3. Inventering välfärdsteknik
De inventeringar som inkommit är från Dals Ed, Orust, Trollhättan, Åmål, Uddevalla,
Färgelanda och Mellerud.
Sammanställningen bifogas anteckningarna.
Sammanställningen kommer också att skickas ut till FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri
som är beställare av inventeringen.

4. Inventering personalens kompetens välfärdsteknik
Har fått in resultat från Bengtsfors (boendestöd) och Dals Ed. Ej sammanställt ännu, avvaktar
lite fler inlämningar.

5. 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 rullar på med samma upplägg, 1 gång per månad. Inom DV har flera olika projekt
dragits i gång, bland annat en gymgrupp.
Sotenäs
Verksamheterna efterfrågar mer kunskap och välfärdsteknik, det verkar finnas ett
kompetensglapp mellan brukarnas kunskap och personalens kunskap.
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Lysekil
Enkäten om inventering av personalens kompetens på gång. Bengt har också breddat
kontaktnätet i kommunen vilket gett mer fart i frågorna kring välfärdsteknik och IKT. David
har ny arbetsplats och jobbar numera inom boendestöd.
Uddevalla
De letar nu kandidater som vill vara med och testa PictureMyLife. Om Dagboken |
PictureMyLife
Orust
Inget särskilt på gång
Trollhättan
Jobbar lite med valet för att stötta brukare. De har gjort en ppt-presentation med filmer etc till
pedagogerna att ta upp med brukare, samt en checklista inför valet.
En studiecirkel om valet och demokrati är på gång, den håller Vuxenskola in.
Ppt och checklista bifogas med anteckningarna.

b. Lista över diskussionspunkter
Ingen diskussion av någon specifik punkt vid dagens möte.

Lista över tänkbara diskussionspunkter:
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
Daniel berättade om självständighetsresan.

d. Omvärldsbevakning
Vi hade idag besök från Per och Per från Göteborg.
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6. Tips och nyheter
Samtalskort etc.
https://butik.magelungen.com/samtalkort-forsta-sida/samtalskort-forstasidan/samtalskort/samtalskort-ast-samtalskort-for-personer-med-autismspektrumtillstand-ast/

7. Inventering av lokala behov av kunskap
Gruppen diskuterar de kunskapsbehov man kan se vilka Maria K noterar på det excelldokument som i höst ska skickas in.
Ppt-presentationen bifogas anteckningarna, där finns också frågeställningarna som ni gärna
får ta upp med era kollegor. Kommer ni på något kunskapsbehov så maila det till Maria K,
annars tar vi upp frågan igen på nästa möte.
Bakgrund
Vi deltar i ett nationellt test av en modell för att inventera lokala kunskapsbehov inom
funktionshinderområdet (socialpsykiatri inkluderat). Maria Klamas är en av dem som varit
med att ta fram modellen. Utgångspunkten i detta är en rapport som Maria tog fram
tillsammans med Theresa Larsen på GR för några år sedan åt NSK-S. Den resulterade i en
pilotstudie av en modell vilken nu ska testas nationellt med fokus på funktionshinderområdet.
Vi har en insamlingsperiod från mars – september och kommer att ta upp frågan vid varje
FoU-rum/DIKT-nätverk/PA-chefsnätverks möte för att fylla på kunskapsbehov efter hand
innan Maria skickar in våra kunskapsbehov till SKR.

8. Lista över representanter
Bifogas anteckningarna

9. Erbjudande från Magnus Lindén – projekt ”relationer som funkar”
Magnus Lindén och någon mer från projektgruppen deltar på DIKT-nätverket den 31
augusti. De kommer gärna hit till Fyrbodal och kan då erbjuda också kommunerna
kostnadsfritt nedanstående:
•

en workshop om styrning och kvalitet kopplat till relationer och sexualitet, med chefer
inom LSS/funktionsstöd.
ELLER
•

Föreläsning utifrån projektets erfarenheter.

Hör av er snarast till Maria K om ni i er kommun vill nappa på något av Magnus förslag.
Nätverket beslutar också att om någon kommun nappar på Magnus förslag så ses vi fysiskt på
Riverside på vår nätverksträff.
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Bakgrund till projektet:
RELATIONER SOM FUNKAR FUB i Uppsala län har fått stöd från Arvsfonden för att
jobba med projektet Relationer som funkar från 2021 till 2024.
De vill göra det lättare för personer med IF (intellektuell funktionsnedsättning) eller autism att
lära känna nya människor och att ha nära relationer som funkar. De vill skapa nya
mötesplatser och förbättra de mötesplatser som redan finns. De vill hjälpa personal att
underlätta relationer. De ska göra:
•
•
•

En social app: en trygg, digital mötesplats
Utbildningar och coachning för personal och personer med IF eller autism
En resursbank: En samling av goda erfarenheter

De har samlat in en massa tankar från närmare 170 personer med IF eller autism, som har
deltagit som erfarenhetsexperter. Och samtidigt jobbar de med att förverkliga en del av alla de
idéer som kommer upp. En stor del av projektet är att bygga en social app, som både ska vara
riktigt trygg och riktigt tillgänglig. De har jobbat ganska mycket med att lyssna in vad de
möjliga slutanvändarna önskar. Och eftersom den bör vara kostnadsfri för slutanvändaren, fri
från reklam, och eftersom det finns en stark önskan om att kunna verifiera både användarnas
identitet och att de exempelvis har ett LSS-beslut eller en funktionsnedsättning som ska ge
dem rätt att använda appen (IF eller autism), så kommer offentliga aktörer ha en viktig roll,
exempelvis i finansiering, registrering och stöd för att använda appen.

10. Övrigt
• Inspirationsdagar och utbildningar
- Åldrande, demens och funktionsnedsättning
Digital utbildningsdag 20 september.
Inbjudan kommer inom kort

- KomBo-utbildning - AKK och kommunikation
Två utbildningar, med kursstart hösten 2022.
Länk för anmälan KomBo - en utbildning om kommunikation och kommunikationsstöd inom
funktionshinderområdet - Fyrbodals kommunalförbund

- Modell för kunskap, kompetens och kvalitet
Lansering av modellen (chefer, socialchefer, HR mfl.) 23 maj 2022 kl. 13.00 – 16.00. Fysiskt
och digitalt. Lansering av "Modell för kunskap, kompetens och kvalitet för baspersonal" Fyrbodals kommunalförbund
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•

Rättshaveristiskt beteende och bemötande av personer med narcissistiska eller
psykopatiska drag
Man kan delta antingen fysiskt eller digitalt, 22 september 2022. Rättshaveristiskt beteende
och bemötande av personer med narcissistiska eller psykopatiska drag - Fyrbodals
kommunalförbund

11. Nästa möte
31 augusti kl. 9.00 – 12.00 (Magnus mfl från ”relationer som funkar” deltar.)
Mötestider för 2022 är utskickade via Outlook.
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.
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