
Välfärdsteknik med 
inriktning mot IKT



Så bidrar våra samordnare till att stödja och utveckla 
personalens kunskap kring välfärdsteknik



Organisationsschema - Regionalt

Munkedal

Tanum

Orust

Uddevalla

Vänersborg

Mellerud

Utvecklings-

projekt

Forsknings

-projekt 

Fyrbodal

Högskolan 

Väst



Utvecklingsprojektet

Syfte: 

”Att skapa ökade förutsättningar för brukarnas möjligheter till ett 

teknikanvändande som gynnar deras självständighetoch delaktighet”

”Att via samordnare inom välfärdsteknik med inriktning mot IKT (SIV) 

stödja och utveckla personalens kunskap samt handhavande kring 

välfärdsteknik för personer med funktionsnedsättningar för att främja 

delaktighet och självständighet.”

• Huvuduppgiften för SIV 

- stödja, 

- motivera,

- inspirera och 

- utbilda personal i teknikanvändande



Fokusområde & Avgränsningar

Digitalt stöd, exv. appar med fokus på

• kommunikation

• orientering

• struktur

• underhållning

Viktiga aspekter är också: motivation, lärande och återhämtning

Personer upp till 30 år med funktionsnedsättningar som har någon av nedanstående 

insatser beviljat enligt LSS;

- Daglig verksamhet

- Boende

- Korttidsvistelse



Arbetsuppgifter för samordnarna

• I samverkan skapa såväl utvecklingsprojekt som forskningsprojekt

•Nätverksmöten med de andra kommunerna, ca 1 gång/månad
 Utbyta kunskap, erfarenheter och erbjuda kollegial handledning

 Skapa gemensamt material/underlag för information, utbildning och handledning

 Planera och genomföra aktiviteter (både i den egna kommunen och gemensamt)

• Möten och handledning med arbetsgrupper i den egna kommunen 

• Tid med forskare

•Anordna utbildningar/workshops/appverkstad/föreläsningar på temat 

välfärdsteknik i syfte att främja delaktighet och självbestämmande

• Hålla sig uppdaterad med det senaste inom välfärdsteknik och förmedla 

till nätverk och till arbetsgrupper i den egna kommunen



Svårigheter och hinder

• Samförståelse och kommunikation mellan olika förvaltningar inom kommunen

• Initialt höga trösklar. Inköp av teknik, driftsättning, wifi-tillgång, skapande av konton etc.

• Fördomar gentemot tekniken.  Ex. ”surfplattor är lek”

• Hantering av material (som ex. en dagbok med text och bilder) med tanke på sekretessen 

samt vilka som ska ha tillgång till enheterna

• Support via IT-avdelningen – vad ingår?
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Vilka stöd uppger personal* att de har behov av i sitt 
arbete?
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Grundkunskap
om surfplattan

Appar för
kommunikation

Appar för att
strukturera upp

vardagen

Appar för
orientering

Appar för
underhållning

Appar för
lärande

Avancerade
kunskaper kring

surfplattan

Inget av ovan Annat

*antal personer
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Skulle personalen vilja arbeta mer med digitalt stöd, 
om de fick mer kunskap?

Alla 
kommuner

Mellerud Munkedal

Orust

TanumUddevalla

Vänersborg
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Exempel från verksamheterna



Grundutbildning Personal

• Syfte och mål
• Exempel
• Börja öva direkt i en app
• Välja ut personer att börja med
• Uppföljning



God exempel på kognitiva hjälpmedel

https://www.youtube.com/watch?v=uL7wGJVtiQM

https://www.youtube.com/watch?v=FOb-oNd1LfI

https://www.youtube.com/watch?v=uL7wGJVtiQM
https://www.youtube.com/watch?v=FOb-oNd1LfI




Att lära sig hantera surfplattan genom en app som väcker intresse







Veckans nyhet





Exempel på appar vi använt

• Kamera
• iBooks
• Klocka
• Google Maps
• YouTube
• Story Creator
• Book Creator
• Matglad
• PlayButton
• Xnote
• Garageband
• Pekbok för barn
• Ritprata 1 och 2
• Timstock
• Empatico
• Pratklocka 



Ökad delaktighet med stöd av i-Pad?
LSS personalens erfarenheter av hur digitalt stöd används av barn och unga 
vuxna med funktionsnedsättning

Charlotta Isaksson och Elisabet Björquist



Att öka kunskapen om 

hur stödjande miljöer inom LSS verksamhet för barn och unga 

etableras och skapas

hur tillgänglighet och delaktighet främjas för barn och unga upp till 30 år

genom användning av digital teknik som surfplattor, smartphones och datorer

sTUDIENS Syfte



Första studien
Pedagogers och personals erfarenheter av 
användning av surfplattor, mobiltelefoner och 
datorer med barn och unga vuxna upp till 30 år



Datainsamling
 Aktuell användning av digitalt 

stöd

 Situationer då digital teknik 
används i samspel med barn 
och unga upp till 30 år. 

 Eget lärande och uppfattningar

 Samspel/kommunikation 
mellan personal

 Reflektioner 
 17 kvinnor, 23-62 år

 Undersköterskor, socialpedagog 

lärare

 Arbetat i verksamheten mellan 1-10 år

 Stor variation av tidigare 

yrkeserfarenhet



 Surfplatta det vanligaste hjälpmedlet

 Två per verksamhet

 Appar för barn 

 Book Creator 
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han ville inte då i alla fall test

Ipaden är en aktivitet i sig: för att det 
är intressant, för att varva ned och 
för lärande, t ex våga pröva nya saker.

X har utvecklat sitt område inom appar 
[…] x ville inte då i alla fall testa nya 
appar, men det gör x nu, testar det 
mesta tycker jag.. (Personal, daglig 

verksamhet.)  
Han har inte mycket intressen, […] men 
Ipaden fastnade x för, det är så omedelbart 
och så nära och det blir begränsat och avskilt. 
Vi upptäckte att x blev lugn av att använda 
den. (Personal Korttids)



Book Creator …har vi använt, särskilt i 
inlärningssyfte kring en ny situation, tex en 

ny promenad. Vi fotar för att ge en 
förutsägbarhet ... Om vi ska gå en ny väg till 
skolan så fotar vi den för att x ska kunna se 

vilka ställen vi kommer att passera på vägen 
(Verksamhetspedagog korttids)

… skulle berätta att familjen skulle åka på 
semester men kunde inte berätta vart och X 

hämtade plattan och googlade. … kunde 
skriva lite grann och sen kände han/hon igen 
och kunde visa vart de skulle med hotell och 
allt…Vi var mitt uppe i jobbet och kom på att 

han/hon ville berätta. … 
(Personal Daglig verksamhet)

Ipaden används som stöd för att genomföra en 
annan aktivitet.  T ex som stöd för att 
kommunicera, eller för att strukturera eller 
informera om en aktivitet.



Tack för att ni lyssnat!

Kontakt med forskare

elisabet.bjorquist@hv.se

charlotta.isaksson@hv.se

mailto:elisabet.bjorquist@hv.se
mailto:charlotta.isaksson@hv.se


Deltagare i projektet

• Maria Klamas, projektledare, Fyrbodals kommunalförbund 
maria.klamas@fyrbodal.se

• Anette Lundgren, SIV i Melleruds kommun

• Ann-Britt Nordqvist, SIV i Melleruds kommun

• Daniel Sinders, SIV i Vänersborgs kommun

• Johan Henriksson, SIV i Vänersborgs kommun

• Frida Lundqvist, SIV i Tanums kommun

• Joakim Hansson, SIV i Orust kommun

• Therese Andersson, SIV i Uddevalla kommun

• Mia Gullmarsvik, SIV i Uddevalla kommun

• Laila Moberg, SIV i Munkedals kommun

• Wivi-Anne Wiedermann, SIV i Munkedals kommun 

• Charlotta Isaksson, Högskolan Väst

• Elisabet Björqvist, Högskolan Väst 

mailto:maria.klamas@fyrbodal.se
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