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Välfärdsteknologi och miljö
anpassningar –
Goda exempel från särskilt boende och daglig
verksamhet
Personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan ha nedsatt be
slutsförmåga. Till exempel personer med demens eller personer med
utvecklingsstörning. För att kunna vara delaktig i beslut som rör den
egna vardagen och livssituationen är det viktigt att förstå vilka behov
en person har och vilket stöd som kan hjälpa.
Myndigheten för delaktighet har undersökt förutsättningarna för att
förebygga och minska tvång och begränsningar inom vård och omsorg
för personer med nedsatt beslutsförmåga. Vi har låtit fem kommuner
bedriva försöksverksamhet i syfte att ta reda på om välfärdsteknologi
och miljöanpassningar kan bidra till detta. I denna folder får du ta del
av några insatser som gjorts och hur det har bidragit till att personer
idag är mer delaktiga i sin egen vardag.
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Välfärdsteknologi ger bättre nattsömn
På Klockarkärleken i Västerås finns 39 lägenheter för
personer med demenssjukdom. De tre våningsplanen
har numera var sin färg, så att det blir lättare att hitta
tillbaka, om man vill gå ut från sin avdelning.
Låsta dörrar innebär en begränsning för den som vill gå ut. Sedan
september 2013 har Klockarkärleken arbetat med ny teknik, för att
minska begränsningsåtgärder i boendemiljön, både som en pilotkom
mun för det projekt som Myndighet för delaktighet driver och i ett
eget kommunalt projekt. Stängda dörrar har varit en kultur inom vård
och omsorg. Men inom projektet Välfärdsteknologi på äldreboenden
har man som ledord att ” öppna upp och börja jobba lagligt” berättar
projektledaren Ulrika Stefansson.
De som bor på Klockarkärleken är mellan 68 och 100 år. När fler
yngre kommer, ökar efterfrågan på teknik. För den som vill gå ut, men
saknar insikt om sin demenssjukdom och sina begränsningar kan ett
gps-larm vara till stor nytta. Till gps:en kan personalen också ringa
och den boende kan enkelt svara. Johan, 72 år, har testat posifonen,
som gps-dosan kallas.

Från vänster Sophie Andersson, arbetsterapeut, Valbone Syla, en
hetschef och Ulrika Stefansson, projektledare.
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– De brukar hänga den om min hals, om de märker att jag är på väg ut,
säger han.
– Ja, för tekniken är ju frivillig och inget tvång, fyller Ulrika Stefansson i.
– Det är klart att apparaten är ett konstgjort nödanrop, men bra ändå
att den funkar om jag skulle gå vilse, menar Johan.
Det är ett ständigt pipande på Klockarkärleken. Om någon larmar efter
hjälp på bottenvåningen, så hörs det på alla sex avdelningar. Nu arbe
tar man tillsammans med ett larmföretag för att hitta ny teknik. När
dörren till en avdelning öppnas hörs ett automatiskt surrande vilket
är störande, särskilt under nattetid. Därför har larmföretaget gjort en
inställning, som gör dörrarna tysta efter klockan 20 på kvällarna.
– Det måste bli mer kunskapsöverföring från vården till teknikföreta
gen. De behöver anpassa sig efter oss. Inte vi efter dem, säger Sophie
Andersson, arbetsterapeut.
Personalen har märkt att det blir lugnare på kvällen när dörrarna är
tysta. Det är annars vanligt att de boende rycks upp från tv-soffan eller
annan aktivitet när dörrarna surrar, för att se efter vad som händer. Vid
risk för fall används ibland rörelselarm i form av en sensormatta inne i
den boendes lägenhet. Med den nya tekniken kan dessa larm i mycket
högre utsträckning än tidigare anpassas efter personen behov.
Nattpersonalen vittnar också om att sömnen blivit bättre för de bo
ende, som annars blir oroliga när det kommer in personal i sovrummet
om natten.
– Då går de gärna upp, frågar vad som händer, följer med ut i korrido
ren där lamporna lyser och har svårt att förstå att det är natt och att de
bör gå tillbaka och sova igen, säger Valbone Syla och berättar om en
dam som nattetid sov i sin fåtölj, för att vakta på ”tjuvarna” som kom
in på natten.
Teknik och demenssjukdom kan låta som en motsättning. En man und
rade exempelvis om de inte kunde ta bort ”den där bomben som piper
hela tiden”, men tekniken kan också stödja och underlätta.
Uppdraget att testa ny teknik som en pilotkommun för Myndigheten
för delaktighet tog slut i oktober 2014. Nu fortsätter Klockarkärleken
att arbeta med välfärdsteknik inom ramen för Västerås kommun.
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Märta cyklar i minnenas kvarter
Genom att koppla Google Maps kartbilder till en speci
albyggd träningscykel kan de äldre på Klockarkärleken
i Västerås cykla runt på sin barndoms gator.
– Det är roligt att cykla omkring såhär säger Märta, 87 år.
Hon har gjort det många gånger förr, så hon vet precis vilken hastighet
som lämpar sig för att Google Maps bilder ska visa sig i lagom hastig
het kring Skultuna utanför Västerås där hon växte upp.
– Här kommer Harkers kyrka. Där har jag gått i kyrkskola, berättar
Märta.
JDome Bikearoud är en specialbyggd träningscykel, där huvudsyftet
inte är motion utan att återuppliva gamla minnen, samtidigt som benen
får rörelse. Det blir också en stunds gemenskap, eftersom man berättar
om platserna för varandra.
– Det blir ett sätt att få kontakt med sin egen barndom, berättar Joakim
Kokko som är underskötare och brukar hjälpa dem som vill cykla.

Märta cyklar i minnenas kvarter.
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Ibland kan det hända att vi ”trampar åt de äldre” genom att styra
cykeln via datorn. Meningen är att få harmoni och lite guld i tillvaron.
Det skapar trygghet. Om någon känner oro kan cyklingen i barndoms
kvarteren avleda från oron, så man hittar det inre lugnet igen.
Cykeln är helt klart en social möjlighet, säger projektledaren Ulrika
Stefansson och berättar om en kvinna med demenssjukdom:
– När hennes make kom på bersök så kunde de med cykelns hjälp åter
vända till sin vigselkyrka, som de inte besökt på många år. Det blev
en stark upplevelse.
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När tekniken skapar mening och sammanhang
Med hjälp av en surfplatta kan man bryta stigande oro
hos en person med demens.
– Det är magiskt och ofta bättre än läkemedel, säger Bo
dil Evertsson, medicinskt ansvarig för rehabiliteringen
i Östersunds kommun, som också är en av försöksverk
samheterna som provar ny teknik för att öka delaktig
heten för personer med nedsatt beslutsförmåga.
Östersund har inga särskilda boenden för personer med demens. De
äldre med demenssjukdom bor på blandade boenden. En typ av teknik
som har provats är surfplattor. I projektet har man tittat på om bild
stöd i surfplattor kan underlätta vid kommunikation. Det visade sig
dock att det för en person med demenssjukdom är enklare att se olika
frukostalternativ på ett fat framför näsan, än att se två bilder i på en
surfplatta, som exemeplvis visar alternativen leverpastej eller skinka.
– När talet försvinner blir bilder abstrakta. Det kan vara svårt att förstå
att det handlar om frukost, säger Bodil Evertsson.

Bodil Evertsson, medicinskt ansvarig för rehabiliteringen i Östersunds
kommun.
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Bryter oron
13 särskilda boenden har deltagit i försöksverksamheten. Alla som tes
tat surfplattorna är positiva. Finessen är enkelheten att bryta oron, när
en person med demenssjukdom börjar bli stressad och arg. Genom att
avleda uppmärksamheten och visa något som personen tidigare i livet
varit intresserad av på en surfplatta, kan lugnet återvända.
– Tänk dig att gå från känslan av att vara på en plats där du inte vill
vara, till att känna igen dig och känna sammanhang. Med hjälp av en
surfplatta kan man alltså bryta oron på några minuter och lugnet sitter
kvar länge. Det är ju magiskt och ofta betydligt bättre än läkemedel!
Jag hoppas man kommer att gödsla med surfplattor på äldreboenden,
säger Bodil Evertsson.

Internet ger nya möjligheter
Internet ger allt fler möjligheter till kommunikation och delaktighet. På äld
reboendena i Östersund har man provat att använda programmet Skype.
Med hjälp av internetsamtal via Skype kunde en äldre kvinna få en
rundtur i sin dotters trädgård och se vad som blommade för årstiden.
Vid ett annat tillfälle talade hon med sitt barnbarn som var på väg till
studentbal. Eftersom det var ett videosamtal så kunde hon få se hur fin
han var i sin kostym. Ett annat exempel på hur internet kan användas
är att fånga upp gamla minnen genom att söka på internet. En äldre
herre var under sina aktiva år väldigt engagerad i travet i Östersund.
Med personalens hjälp kunde han besöka travets hemsida. Minnena
gav honom ett inre lugn.
– Han kan inte längre berätta själv, men när han fick se en känd miljö,
kom det hela meningar. Sådana samtal är annars omöjliga att ha rakt
upp och ner i en soffa, förklarar Bodil Evertsson.
Bodil berättar också om en kvinna, vars demens tidvis gjorde henne
arg och orolig. Kvinnan kunde inte uttrycka vad som var fel, men när
katten i appen My Talking Tom började härma henne, blev hon glad
och gapskrattade varje gång.
– Tekniken skapar fler möjligheter till en meningsfull dag. Begräns
ningsåtgärder blir inte aktuella i samma utsträckning. Oro och irrita
tion minskar, säger Bodil Evertsson.
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Ledningens engagemang A och O
Östersund har också använt sig av JDome Bikearound - cykeln som är
kopplad till Googles Street wiew. Att använda ny teknik är inte alltid
oproblematiskt och enkelt. De boenden som haft en aktiv ledning har
kommit längst med tekniken.
– Ledningens engagemang är A och O. Det syns tydligt i vår utvärde
ring, berättar Bodil.

JDome Bikearound - cykeln som är kopplad till Googles Street wiew.
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I utvärderingen kommer det också fram att det är viktigt att fler inom
personalen behöver vara involverade och utbildade i den nya tekni
ken. För att fånga stunden med surfplattor måste man vara säker på
tekniken, annars blir plattorna liggande. Alla anställda inom äldrevår
den har inte heller surfplattor eller smarta telefoner i sitt privatliv. Då
kan det uppstå misstro i stil med ”Sitter ni här med plattan igen!”
Utvärderingen visar också att personal från olika äldreboenden behö
ver träffa varandra för erfarenhetsutbyte kring tekniken. Att kommu
nicera via mail räcker inte. På samma sätt är uppkopplingsmöjligheter
till trådlöst internet avgörande. Som ett resultat av den försöksverk
samhet som har bedrivits i Östersund har kommunfullmäktige i Öster
sund fått ett medborgarförslag som går ut på att alla särskilda boenden
i Östersund ska ha god uppkoppling.
– Framtiden är redan här, avslutar Bodil Evertsson.
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Camilla tvättar med sin surfplatta
Numera sköter Camilla Hansén tvätten själv. För att
inte glömma något har hon alla delmoment i en bildbe
rättelse i sin surfplatta. Där finns även hennes kalender
med checklistor, visualiserad tid och påminnelser.
– En gång glömde jag surfplattan när jag kom till tvätt
stugan. Då fick jag gå och hämta den, för att komma
ihåg hur man gör, berättar Camilla.

Camilla tvättar med sin surfplatta.

Camilla är en av tre personer med kognitiva svårigheter som följs av
projektet ”Välfärdsteknologi som stöd för personer med intellektuell
funktionsnedsättning” i Trollhättan. Kommunen är en av fem försöks
kommuner som prövar nya metoder. Målet är att välfärdsteknologi,
som till exempel en surfplatta, eller miljöanpassningar ska öka brukar
nas inflytande och delaktighet, samtidigt som tvång och begränsnings
åtgärder minskas. I Trollhättan har projektledaren Johanna Jansson
och projektmedarbetaren Anette Kronlid valt att följa tre personer med
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utvecklingsstörning och/eller Aspergers syndrom. De behöver alla
hjälp 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?
– Man blir mer självständig om man klarar saker på egen hand, än om
det alltid behöver följa med personal. Det kan exempelvis handla om
att ha alla detaljer inför sitt biblioteksbesök som en bildberättelse i
sin surfplatta, förklarar Anette. En inköpslista med bilder är ett annat
exempel.
– Vi ser att det finns annat stöd än bara personal. Teknik kan både
komplettera och kompensera personalens stöd, menar Johanna.

Stöd för tanken
Ny teknik, exempelvis en surfplatta, kan användas för att ge stöd för
tanken. En checklista som bockas av kan till exempel visa att allt är
packat inför fotbollsträningen. Checklistor kan man enkelt spara i en
kalender-app på surfplattan eller som anteckningar.

Projektledaren Johanna Jansson och projektmedarbetaren Anette
Kronlid valt att följa tre personer med utvecklingsstörning och/eller
Aspergers syndrom.
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En av deltagarna vill ofta gå på bio. Hon klarar av att hitta dit, ta bus
sen, komma i tid, köpa biljett, men sen tar det stopp. Vad är rad 11
plats 14? Det abstrakta är en utmaning.
– Vi måste förenkla den informationen för henne. Att alltid vara i be
hov av personal leder till begränsning, menar Johanna.
Det finns många funktioner i en surfplatta eller en smartphone som
fungerar utmärkt som hjälpmedel för personer med särskilda behov.
Men funktionerna är till nytta för alla. Johanna och Anette har blivit
fenor på att manövrera tekniken och tipsar om diverse alternativ under
menyn inställningar/allmänt/hjälpmedel. Större text känner många
till, men hur många vet att alternativet ”voice over” gör att markerad
text blir uppläst? I surfplattans anteckningar kan man enkelt lägga till
bilder för att få till en logisk bildberättelse. Med hjälp av pictogram tar
bilderna mindre plats.
– Man sticker inte ut när man tar hjälp av en smartphone som alla
andra, säger Anette.
Hemma hos Camilla har det blivit dags att lägga till en ny aktivitet i
den digitala kalendern. Johanna är med som stöd. Att skapa aktiviteter
är också ett sätt att förklara tid. Ikväll blir det sångträning hos FUB.
De övar inför årets upplaga av Sikta mot stjärnorna. Ovanför Camillas
säng hänger diplomen på rad från tidigare tävlingar.
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Miljöanpassningar för struktur och överblick
Det är svårt att hitta lämpliga kläder när allt hänger huller om buller på
hatthyllan i hallen. Rena och smutsiga kläder om vartannat och dessut
om några plagg som hänger på tork. När projektgruppen i Trollhättan
föreslog för den boende att ta ner hatthyllan, blev förvåningen mycket
stor. Om inte hatthyllan fanns, var skulle då alla kläder förvaras? Jo,
med hjälp av IKEA:s ritningar och bilder kunde de tillsammans gå
igenom hur det skulle kunna bli istället. Miljön i hallen kunde anpas
sas för att ge bättre struktur och överblick.
Idag ligger vikta plagg i trådbackarna undertill. Hängande plagg
förvaras på galgar, där utrymmet nu är mindre trångt. Ytterkläderna
hänger på en annan vägg. På lådorna finns förklarande bilder, som
underlättar sorteringen.
Miljöanpassningar är justeringar och anpassningar i den rumsliga
miljön som möjliggör ökad aktivitet, självständighet, trygghet och
delaktighet. Anpassningarna kan handla om både möblering, struktur,
tillgång till information och möjlighet att tolka den, samt färg- och
ljussättning.
Alla komihåg-lappar som förut satt på en vägg, har nu plockats ner
och lagts in som påminnelser, instruktionslistor eller checklistor i en
surfplatta. Miljön blir lugnare. (För säkerhets skull har lapparna spa
rats i en plastficka längst bak i en pärm, vilket har en lugnande effekt.
De har alltså inte kastats bort.)
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En bild säger mer än 1000 ord
Till den dagliga verksamheten Kemisten i Täby kom
mer ett 20-tal deltagare varje vardag. Alla som kommer
hit har en utvecklingsstörning kombinerat med andra
funktionsnedsättningar. Rutinerna följer ett schema
med aktiviteter och omvårdnad. Att arbeta med sinnes
stimulering är en central del i verksamheten.
– Det gäller att skala ner och plocka bort. Annars blir det för många
synintryck som stör koncentrationen. Till och med randiga persienner
kan stjäla uppmärksamhet, berättar Helène Albinsson, projektledare i
Täby kommun.
Tidigare var väggarna på Kemisten fyllda med pynt, tavlor och bokhyl
lor. Nu är rummen mer avskalade, dels för att göra plats för rullstolar
och dels för att minimera intryck. Det är lättare att ta in en sak i taget.
Kemisten är en av fem verksamheter i Sverige som just nu testar ny
teknik och miljöanpassningar för att öka delaktigheten för personer
med nedsatt beslutsförmåga. Under det halvår som projektet har rullat
har man hunnit köpa in fem surfplattor och en tv med storbildsskärm.

Helène Albinsson, projektledare i Täby kommun.
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Snart ska också en dator installeras i matsalen. Tanken är att alla ska
kunna välja dryck och mellanmål efter eget tycke. Man gör sitt val
genom att trycka på en tydligt utformad knapp. Flera av deltagarna
har svårt att styra fingrarna och ska få använda en pekskärm istället.
Därför behövs specialbyggda tydliga knappar, där det är enkelt att
pricka rätt.

I en aktivitetspromenad, som följer en slinga i golvet, styr deltagaren
själv start och stopp. När man når en aktivitet, som ser spännande ut
kan man själv välja att stanna eller åka förbi.
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– Vi vill öka delaktigheten och öka möjligheten att bestämma mer om
sin vardag, säger Helène.
Surfplattan är ett bra komplement till de kontaktböcker som Kemis
ten använt sedan länge för att visa anhöriga och gode män hur arbetet
fortskrider inom den dagliga verksamheten.
Med appen ”story creator” på surfplattan kan man exempelvis doku
mentera sin dag.
– Man kan kommunicera på ett annat sätt när man använder bilder. En
bild säger ju mer än 1000 ord och det kan man ha nytta av när talet är
svårt. Genom att koppla en surfplatta till en tv kan både anhöriga och
gode män ta del av innehållet tillsammans, säger Helène och fortsät
ter; Ett dilemma i det inledande skedet har varit att endast fotografera
enstaka deltagare, så att inte alla hamnar på alla filmer och dokument.
Men vi lär oss.
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. Slingan
har nu blivit mer renodlad på intryck. Att anpassa verksamhetens miljö
har varit ett prioriterat område.
Det finns också rum med olika teman. Det vita rummet inbjuder till
vila och avslappning, medan det blå rummet är utformat för att lyssna
på musik. Rummen har olika färger för att deltagarna lättare ska kunna
veta vad som händer under dagen och var de ska vara.
– Om jag får en vit boll i handen, ska det symbolisera att nu beger vi
oss till det vita rummet för en stunds avkoppling. Utanför den vita dör
ren ska det också finnas en likadan vit boll, förklarar Helène Albinsson.
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Sandras blick kan tala
När Sandra Sjöndin, 25 år, vill berätta något så för hon
handen mot munnen. Sedan blir det lite svårare. Men
med hjälp av bilder och en ögonstyrd dator kan hon
kommunicera med fler än sina närmaste.
När Sandra ska kommunicera med någon fäster hon blicken på olika
symboler i datorn. Fokuserar hon på symbolen ”min familj” på
bildskärmen, kan hon visa fotografier på sina syskon. Med hjälp av
bilderna kan Sandra berätta att hennes syster Ellinor senare på efter
middagen kommer till Kemisten, en daglig verksamhet i Täby. Ellinor
arbetar som Sandras assistent.
Den ögonstyrda datorn är relativt ny för Sandra. En gång i veckan åker
hon till Stock på Rosenlunds sjukhus för att öva och få läxor.
Utöver den ögonstyrda datorn har Sandra en ”podd” som hjälp när
hon vill berätta om saker. En podd är en fysisk bok med olika flikar
och undermenyer. Där kan hon peka med handen för att kommunicera.
Det är samma symboler i datorn som i boken.
Sandra berättar om personerna på fotografierna. Efter en stund pekar
hon på två andra symboler: Nu är det lunch!

Sandra Sjöndin pekar i sin bok (Sandras podd) på olika symboler för
att kommunicera. Till höger Sandra Ceesay, personlig assistent.
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Ny teknik ökar delaktigheten i Värmdö
Det är dags för cykeltur. Med ett förväntansfullt leende
sätter sig Viktoria Lindqvist i den specialbyggda tan
demcykel som Värmdös dagliga verksamhet Skärgårds
verkstan har köpt in.
Cykeln har säten bredvid varandra i stället för på rad, så habiliterings
assistenten 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 Anne-Lee Nico
laides, verksamhetschef på Skärgårdsverkstan.
– Genom att cykla tillsammans skapas tillit mellan personal och bru
kare. Det har ofta en lugnande effekt och är särskilt viktigt för perso
ner med oro, säger hon.

Viktoria Lindkvist och Andreas Hagström ger sig ut på en cykeltur på
Värmdö. Att cykla tillsammans ger tillit, delaktighet och därmed ökad
kommunikation.
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På Värmdös dagliga verksamhet Skärgårdsverkstan har 16 personer
sin dagliga sysselsättning. De flesta har ett stort behov av omvårdnad.
Alla har en utvecklingsstörning och flera av dem har autismspektrum
tillstånd med utmanande beteende och inslag av självskadebeteende.
Många saknar tal.
För att förbättra möjligheterna för brukarna att vara delaktiga i beslut
som rör den egna vardagen, har verksamheten startat ett projekt. Sedan
april ingår Skärgårdsverkstan som försöksverksamhet i Myndigheten
för Delaktighets regeringsuppdrag ”Teknisk utveckling inom vård och
omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga”. Att erbjuda akti
viteter som ökar delaktigheten, till exempel att cykla, är en del i detta
projekt. Men man har också tittat på vikten av att kunna kommunicera.
– Våra brukare har svårt att koppla samman ord med abstrakta saker
som ska hända. Men bilder kan underlätta kommunikationen, säger
Anne-Lee. Därför har vi köpt in ett antal surfplattor som vi använder i
vår kommunikation med brukarna.
Med hjälp av surfplattan kan personalen visa vilka aktiviteter de
planerar 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.
– Tidigare har vi fotograferat, skrivit ut på papper, kopierat, plastat in
och sedan kunnat använda en bild. Detta är smidigare, berättar grupp
ledaren Maria Råssmo.
Under dagen fotograferar de vad som händer och sorterar bilderna i
appen Foto 365. Då hamnar bilderna på rätt plats i en kalender. På så
sätt blir det lättare att återberätta och samtala om det som hänt, exem
pelvis i en uppföljning eller under en genomförandeplan.
Maria berättar om en av brukarna som skulle ta på sig skor för att gå
ut i regnet. Han ville inte ta på sig stövlar för bilden i schemat visade
promenadskor.
– Före surfplattans tid hade det blivit oro, vägran och mycket tjafs. Nu
kunde jag lätt byta ut bilden i schemat till en bild på gummistövlar. Då
blev han nöjd och var med på noterna.
Maria visar runt i lokalerna. Skärgårdsverkstan har flera rum för att
stimulera till aktivitet alternativt avslappning.
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– Somliga kan behöva varva ned, medan vi kan behöva ”väcka” andra,
säger Maria.
Ett av rummen har ett bollhav fyllt med genomskinliga plastbollar.
Den som badar i bollhavet kan själv byta färg på bollarna genom att
trycka på olika knappar eller genom att låta i en mikrofon.
– Det är ett sätt att öva orsak och verkan, förklarar Maria.
Rummet har också en avslappningsfåtölj där den som sitter kan ”sve
pa” om sig stolens armstöd. Fåtöljen fungerar taktilt och är lugnande
för den som behöver. Ovanför hänger en trädformad ljusslinga, som
kallas ”Sinnenas skog”.
När projektet avslutas i december kommer Värmdös dagliga verksam
het att fortsätta att använda teknik för att öka delaktigheten.
– Absolut, säger Anne-Lee Nicolaides. Vi vill fortsätta att utveckla
våra sinnesrum, cykeln och surfplattorna och vi är även lyhörda för
nya innovationer.

Gruppledare Maria Rossö sitter i en avslappningsfåtölj i ”Sinnenas skog”.
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Lärdomar i Värmdö
Det tog sin tid att installera all teknik. Det trådlösa nätverket är ännu
inte på plats. En surfplatta utan surf har naturligtvis sina begräns
ningar. Skärgårdsverkstan har valt att använda iPads. De appar man
vill använda köper man på iTunes, där man också har köpt in present
kort för att slippa att koppla ett kreditkort till olika konton. Det kan
bli krångligt för en kommunal verksamhet. Det finns få appar som är
utformade specifikt för vuxna med kognitiva svårigheter. Många appar
riktar sig snarare till yngre barn.
En annan problematik gäller sekretess. Med en kamera inbyggd i
surfplattan vill man gärna fotografera sin omgivning, men i många
sammanhang råder sekretess i kommunens verksamhet. Detta måste
alla inblandade känna till.
Tekniken fungerar bäst bland de unga brukarna. Det är också de yngre
i personalen som kommit med flest kloka förslag när tekniken trils
kats. En brukare hade svårt med touch-funktionen på surfplattan. Men
med den medföljande ”surf-pennan” funkade det bättre.
– En av våra killar med autism är otroligt duktig på teknik och fixar
iPaden utan problem, berättar Maria Råssmo.
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Goda exempel från särskilt boende och daglig verksamhet
Personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan ha nedsatt besluts
förmåga. Det är därför viktigt att förstå vilka behov och vilket stöd de
är beroende av för att de ska kunna vara delaktiga i beslut som rör deras
egna vardag och livssituation.
Myndigheten för delaktighet har undersökt förutsättningarna för att
förebygga och minska tvång och begränsningar inom vård och omsorg
för personer med nedsatt beslutsförmåga. I denna folder får du ta del av
några insatser som gjorts och hur det har bidragit till att personer idag är
mer delaktiga i sin egen vardag.

Myndigheten för delaktighet
Box 1210, 172 24 Sundbyberg
Besöksadress: Sturegatan 3
08-600 84 00
info@mfd.se
www.mfd.se

