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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 kognitiva 

nedsättningar 

 Brukar-/anhörigorganisation som 

målgrupp

 Förbättra webbplatsen

Regeringsuppdrag

Nationell 

Plattform
• Kunskap

• Information

• Kompetens

www.mfd.se/valfardsteknologi



Konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning

Artikel 1 Syfte

”Denna konventions syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och 

lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för 

alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras 

inneboende värde.”



Konventionen artikel 4

h) att lämna tillgänglig information till personer med funktionsnedsättning

om hjälpmedel, innefattande ny teknik och andra former av stöd, service och 

tjänster,

f) att genomföra eller främja forskning och utveckling av universellt utformade 

produkter, tjänster, utrustning och anläggningar.. som skulle fordra minsta 

möjliga anpassning och lägsta kostnad för att tillmötesgå de särskilda behoven 

hos en person med funktionsnedsättning, att främja tillgängligheten till och 

användningen av dem samt att främja universell utformning vid utveckling av 

normer och riktlinjer

g) att genomföra eller främja forskning och utveckling av och främja 

tillgång till och användning av ny teknik, innefattande informations-

och kommunikationsteknik, samt hjälpmedel som är lämpliga för 

personer med funktionsnedsättning



Begrepp

VÄLFÄRDSTEKNIK

digital teknik som syftar till att 

bibehålla eller öka trygghet, 

aktivitet, delaktighet eller 

självständighet för en person 

som har eller löper förhöjd risk 

att få en funktionsnedsättning

HJÄLPMEDEL FÖR DET DAGLIGA 

LIVET

individuellt utprovad produkt som 

syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, 

delaktighet eller självständighet 

genom att kompensera en 

funktionsnedsättning



delaktighet…



…aktivitet…



…ett självständigare liv…



…ökad trygghet…





Miljöanpassningar och 
välfärdsteknologi

inom daglig verksamhet för personer med 

omfattande funktionsnedsättning



Kemisten, försöksverksamhet

Projektperiod juni-dec 2014

Testa teknikanvändning och miljöanpassningar

Uppdrag från Myndigheten för delaktighet



Kemisten

Daglig verksamhet  för personer med 

omfattande funktionsnedsättning

Sinnesstimulering, kommunikation och 

omvårdnad

Verksamheten startade 1976, målgruppen var 

då lindrig utvecklingsstörning som kunde arbeta 

i viss produktion



























Akka platta

 Självständig förflyttning

 Uppleva och förstå 

orsak-verkan 

förhållandet

 Möjlighet att påverka sin 

situation

 Annorlunda bemötande 

från omgivningen

 Bättre fysik och andning



















Anpassningar kring matsituationen

Två matsalar

Tallrik, ljus, mörk

Bestick, mugg

Hur presenteras maten

Var sitter den som matar





Matsal

Före Efter



Personlig 
brickuppsättning

Bild på det som ska finnas på 

brickan 

Äter:

Normalkost, Timbal

Dricker:

Mjölk

Väljer mellan….





Ipad

Fota aktiviteter 

Böcker

Titta på bilder

Reläboxar

Kontaktlist

Talknapp

Akka platta- Förflyttningshjälpmedel







Appar

Fotoappar
Story Creator
My picture Book

Fotokalender

Böcker
Vem där?
Halvans fordon
Knacka på

Sång lekar

Spred the sign
(stöd tecken)

Djur
Planet animal

Djur, saker 
Sound Touch 
Picture Book

Övrigt
Hippi 1
Talking cards


