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Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att 
funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället.  
Vårt uppdrag styrs av mål och strategier för 
funktionshinderspolitiken. Dessa bygger på FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Vi arbetar gentemot och genom myndigheter, kommuner och 
landsting. 

Myndigheten för delaktighet 



Stöd till kommuner 

Digitala trygghetslarm  
Kravspecifikationer - upphandling 

Personer med nedsatt beslutsförmåga 

Regeringsuppdrag 
Nationell Plattform 

• Kunskap 

• Information 

• Kompetens 

 



Mål 

• Att möjligheten att få ta del av 

välfärdsteknologiska tjänster ska vara 

likvärdig oavsett var i landet individen bor 

 

• Att alla kommuner erbjuder 

välfärdsteknologiska tjänster som en del av sitt 

tjänsteutbud 



Mål 

• Att samtliga kommuner fullt ut  har 

övergått till digitala trygghetslarm vid 

utgången av 2016 



Mål 

• Att fler personer med nedsatt funktionsförmåga 

får ta del av välfärdsteknologiska tjänster som 

leder till ökad självständighet, trygghet, 

delaktighet och aktivitet 



Delaktighet 

Trygghet 

Självständighet, 

Aktivitet 
För personer med nedsatt 
beslutsförmåga 
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Välfärdsteknik 

• Digital teknik som syftar att bibehålla eller öka 

trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet 

för en person som har eller löper förhöjd risk att få 

en funktionsnedsättning 

• Kan användas av personen själv, en närstående, 

personal eller någon annan i personens närhet 

• Kan ges som bistånd, förskrivas eller köpas på 

konsumentmarknaden 

• Ett mål med användningen av välfärdsteknik är 

högre kvalitet och effektivitet i vård- och omsorg på 

samhällsnivå 

 

 

 



Hjälpmedel 

• Individuellt utprovad produkt som syftar till att  

bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller 

självständighet genom att kompensera en 

funktionsnedsättning 

• T ex. rollator, hörapparat, eldriven rullstol, 

förstorningssystem, appar 

• Förskrivs, erhålls som fritt val eller köps på 

konsumentmarknaden efter rådgivning av behörig 

hälso- och sjukvårdspersonal 

 

 

 



Att vara delaktig! 
”Jag har ju samma rättigheter som 

alla andra! Men jag har svårt att 
förmedla mig, kan ha svårt att bli 
förstådd. Det finns ju andra som 
jag men som kanske har svårt att 
kommunicera för att de är blyga, 

har svårt att minnas eller svårt att 
prata. Då är ju teknik jättebra!” 

 



file:///C:/Users/monry/Music/Röst 003.wav
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Kopierat från:Välfärdsteknologi och miljöanpassningar 
Myndigheten för delaktighet Serie 2015:2 ISBN: 978-91-980064-8-
3 (pdf)  

Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer 

med nedsatt beslutsförmåga. Mfd, 2015 



Trollhättan 

Tre personer med intellektuella funktionsnedsättningar följdes i 
deras vardagsliv, för att kartlägga behov, intressen, resurser och 
svårigheter hos deltagarna.  
 
Utifrån kartläggningen skapades individuella anpassningar  
 
De fick möjlighet att testa  olika lösningar som 
• digitala kalendrar med tillhörande checklistor, 
• appar för bedömning av klädval,  
• bildberättelser för ökad självständighet i vardagsaktiviteter  

 



Numera sköter Camilla Hansén tvätten själv. För att inte glömma något 
har hon alla delmoment i en bildberättelse i sin surfplatta. Där finns även 
hennes kalender med checklistor, visualiserad tid och påminnelser. 
- En gång glömde jag surfplattan när jag kom till tvättstugan. Då fick jag 
gå och hämta den, för att komma ihåg hur man gör, berättar Camilla.  



Hjälp behövs för att kunna skapa struktur i vardagen och för att 
få det sociala att fungera. Men frågan är om det alltid är personal 
som behövs? 

 

Trollhättan 



Bilder underlättar kommunikationen. 

 

 

 

 
 

Med hjälp av surfplattan kan personalen visa vilka aktiviteter som planeras för 
dagen. De lägger in fotografier och symboler i ett schema. Om det kommer en 
ny vikarie, så är det lätt att fotografera denne och lägga in bilden i surfplattan. 
Tydligheten ökar.  

 

Värmdö 



Värmdö 

Det är dags för cykeltur. Med ett förväntansfullt leende sätter sig Viktoria Lindqvist i den 
specialbyggda tandemcykel som Värmdös dagliga verksamhet har köpt in.  
Cykeln har säten bredvid varandra i stället för på rad, så habiliteringsassistenten Andreas Hagström 
finns vid Viktorias sida, inte bakom. Det är en av poängerna med cykeln, eftersom man då upplever 
turen tillsammans och delaktigheten ökar. Där bak finns en hjälpmotor. 
- Viktoria blir gladare och mer tillfreds efter en halvtimmes cykeltur, berättar Andreas.  
 
Att röra sig ger också andra positiva effekter berättar verksamhetschefen på Skärgårdsverkstan.  
- Genom att cykla tillsammans skapas tillit mellan personal och brukare. Det har ofta en lugnande 
effekt och är särskilt viktigt för personer med oro, säger hon. 



En dator med pekskärm har 
placerats i matsalen. Där 
kommer bilder att läggas in för 
att man ska kunna välja vad 
man vill ha till mellanmål. 

 

 

Täby 

Där ska även finnas en mapp för alla brukare med bilder på vilken tallrik, bestick 
och mugg/glas som brukaren använder samt vilken kost som gäller; vegetariskt, 
timbal, laktosfritt eller glutenfritt. Detta ger möjlighet för vikarier, assistenter och 
även ordinarie personal som hjälper till i en annan grupp att föra ett samtal direkt 
med brukaren med hjälp av bildstödet i datorn.  Man behöver inte gå och fråga. 
Datorn är vridbar i alla vinklar vilket gör det möjligt för de brukare som har bra 
handmotorik att själva trycka på skärmen. 



Kemisten har också en så 
kallad aktivitetspromenad. 
Det finns ett antal 
utspridda aktiviteter 
utefter en promenadslinga 
där man kan stanna till 
eller passera. Deltagarna 
kan själva styra start, 
stopp och mål.  

 

Täby 

Teknikinköpen har varit individanpassade. En 
brukare fick en minisurfplatta som kunde 
användas för att översätta svenska till 
brukarens hemspråk.  



Ex på appar 

Memoassist Smartkalender 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK_l-Kj-6ccCFWT-cgod9xwLYQ&url=https://itunes.apple.com/se/app/memoassist/id436689262?mt%3D8&bvm=bv.102022582,d.bGQ&psig=AFQjCNFGbJJ7qDaIWEkSxTWEZEDYdP9Xdw&ust=1441889204638609


Ex på appar 

Time timer Notes 

https://itunes.apple.com/ 

Min rutin Schema - 
stoppur  



Ex på appar 
Photo365 

Story Creator http://www.ritprata.se/ 

Ritprata 



Ex på appar och funktioner i 
telefonen 



Så många projekt… 

Förstudie- 
projekt 



… men hur tar vi dem  
vidare in i verksamheten? 

Varaktig 
verksamhet 

Implementering 

Uppskalning 

Breddinförande 



Stödprocesser  

29 

 Etik  

 Juridik 

 Teknik 

 Avtal 

 Avgifter 

 
= Gör som på riktigt redan  
från början, om än i liten skala 


