
Mitt arbete som handledare



Våra arbetssätt

Reminiscens

Nationella riktlinjer

Personcentrerad vård

IBIC

Salutogent förhållningssätt



Hur kan vi få 
personerna vi möter 

motiverade till att 
använda surfplatta?





Musik

I 

 

 
Hyresgäst:……………………………………………………………………  

 
Kontaktman: ……………………………………………………………..  

 

Kartläggning av musiksmak 
Information från personen och/eller anhöriga:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………  
Allmänna iakttagelser vid musikstunder eller när musik spelas på våningen:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………  
 
Direkta frågor:  

1. Tycker du om sång och musik? 
 
...................................................................................................................................  

 
2. Tycker du om att sjunga? Har du sjungit i kör, för dina barn när de var små, vid 

högtider eller andra sammanhang? 
 

...................................................................................................................................  
 

3. Spelar du, eller har spelat, något instrument? 
 

...………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Tycker du om att dansa? 
 

..................................................................................................................................  
 

5. Vad tycker du om för slags musik? Någon särskild artist som du uppskattar?  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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IpadTåget



Organisation och roller för ett framgångsrikt implementerande

MedarbetareUtförare, Chef

• Ansvarig för att resurs 
sätta rollerna.

• Bidrar med ledarskap 

och kommunikat ion 
kring betydelsen av 
att arbeta med 
välfärdsteknik.

• Ansvarig för att 
arbetet med 
välfärdsteknik följs 
upp.

• Avsätter medarbetare 
för arbetet.

• Skapar lokala rut iner.

• Genomför arbete och 
akt iviteter med 
välfärdsteknik.

• Inspirerar kunder och 
anhöriga genom att 
visa på lyckat 
användande.

• Kontaktar ombud 
välfärdsteknik vid nya 
behov

Kontaktperson välfärdsteknik

• Skapar t illsammans 
med beställaren ett 
underlag som leder t ill 
ökat användande och 
kunskap. 

• Fångar upp frågor och 
behov från ombud 
välfärdsteknik.

• Vidarebefordrar 
kunskap och 
information t ill ombud 

välfärdsteknik och 
medarbetare.

• Ansvarar för 
administrat ion av appar 

inom 
utförandeorganisat ione
n.

Ombud välfärdsteknik, på 
varje arbetsplats

• Rollen ersätter 
teknikombud.

• Sprida, engagera, 

stödja medarbetare 
på sin 
avdelning/enhet/arb
etsplats för ökat 
användande av 

välfärdsteknik .

• Se t ill att 
användningen av 

välfärdsteknik och 
nya arbetssätt, 
planeras, införs och 
följs upp på ex. 
morgonmöten/ 

rapportt id
/APT.
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https://www.linkoping.se/utforarwebben/vard-stod-och-
omsorg/it-och-e-halsa/iPadtaget/

https://www.linkoping.se/utforarwebben/vard-stod-och-omsorg/it-och-e-halsa/iPadtaget/


https://www.linkoping.se/utforarwebben/vard-stod-och-
omsorg/it-och-e-halsa/iPadtaget/pedagogik/

https://www.linkoping.se/utforarwebben/vard-stod-och-omsorg/it-och-e-halsa/iPadtaget/pedagogik/




Diskussion:
Vilka appar använder ni idag?



https://www.youtube.com/watch?v=nq5T81SQa2Y

https://www.youtube.com/watch?v=nq5T81SQa2Y


https://www.youtube.com/watch?v=QCiprFBa7fQ

https://www.youtube.com/watch?v=QCiprFBa7fQ










Diskussion: Vilka fördelar kan tekniken ha?


