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Inledning
Bakgrund
2017 fick Regionbibliotek Östergötland i uppdrag av Myndigheten för tillgängliga medier att
genomföra en särskild informations- och marknadsföringsinsats bestående av kunskaps- och
metodutveckling på bibliotek, syncentraler och verksamheter inom LSS- och äldreomsorg i
Östergötland.
Utgångspunkten var den metod och de erfarenheter Region Värmland fått genom projektet
Tillgängliga medier i allmänhet och taltidningar i synnerhet, men med utökad mottagargrupp.
I bibliotekslagen står att bibliotek ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur
och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.
Tack vare den svenska talboksmodellen har folk-, skol- och högskolebiblioteken byggt upp en unik
kunskap gällande förmedling av talböcker i jämförelse med andra länder. Modellen innebär att
biblioteken informerar om och bistår vid utlåning av talböcker. I praktiken fungerar tjänsten väl, men
skulle kunna utvecklas ytterligare, bland annat med ökad kunskap om samtliga tillgängliga medier,
inklusive dagstidningar som taltidning.
Syncentralen ansvarar för rehabilitering av personer med synnedsättning. Ett mål med rehabiliteringen är att personer som fått en synnedsättning ska komma tillbaka till det liv de haft tidigare. Det
innebär bland annat konsumtion av medier inklusive dagstidningar, men nu i anpassad form.
Inom verksamheter inom LSS- och äldreomsorg finns i många fall en utvecklad läsombudsverksamhet, ett uppdrag som säkerställer att användarna får tillgång till läsning. Läsombud hjälper
användarna att hitta rätt läsning, håller kontakten med bibliotek och inspirerar hela verksamheten
att arbeta med läsning.
Många bibliotek erbjuder sina kommuninvånare möjlighet att läsa dagstidningar på plats. Brukare på
boenden inom LSS- och äldreomsorg har ofta tillgång till dagstidning. Syncentraler informerar sina
brukare om tillgängliga medier. Taltidningar är en del av alla tillgängliga medier och bör därför även
vara en naturlig tjänst på bibliotek, verksamheter inom LSS- och äldreomsorg och syncentraler.
Genom bidrag från Taltidningsnämnden har Östgöta Media bedrivit en omfattande kampanj i
regionen vilket resulterat i ökat antal taltidningsabonnenter, vissa av dem återfinns bland bibliotek
och verksamheter inom LSS- och äldreomsorg. Dessvärre saknas i dag kunskaper om hur
dagstidningar som taltidning ska hanteras i offentlig miljö. Utan fokuserade insatser kommer
taltidningar ha svårt att bli en naturlig del i utbud hos dessa.

Syfte
Syftet med projektet Taltidning till fler i Östergötland 2017-2018 har varit att
- öka kunskapen och kännedomen om tillgängliga medier inklusive dagstidningar som taltidning hos
förmedlare på bibliotek, syncentraler och verksamheter inom LSS- och äldreomsorg i Östergötland

5

- utarbeta metoder och utrustning för hantering av dagstidningar som taltidning på bibliotek,
syncentraler och verksamheter inom LSS- och äldreomsorg i Östergötland. Metodiken ska efter
genomfört projekt kunna appliceras på motsvarande miljöer i Sverige.

Projektidé för 2018
Så här beskrev vi det vi ville åstadkomma 2018:
MTM finansierar en särskild informations- och marknadsföringsinsats bestående av kunskaps- och
metodutveckling på bibliotek, syncentraler och verksamheter inom LSS- och äldreomsorg i
Östergötland. Som utgångspunkt används de erfarenheter projektet har fått under 2017 års
genomförande.
2017 prövade flera bibliotek uppsökande verksamhet inom LSS- och äldreomsorgen för att informera
såväl boende som personal. Detta vill biblioteken fortsätta att utveckla i år. Vi ska även pröva att nå
andra yrkesgrupper förutom de som arbetar som läsombud, nämligen rehab-personal, hemtjänst och
boendestödjare. Några bibliotek började med detta redan 2017 med gott resultat.
Vi släpper dock inte läsombuden utan kommer att tidigt på året uppdatera kontaktuppgifter så att
folkbiblioteken vet vilka de ska kontakta och stärka samarbetet med dem.
Parallellt kommer ”Talboken kommer” fortsättningsvis att vara en bra kompletterande verksamhet
att informera om i samband med information om taltidningar.
Vi kommer även att samverka med Studieförbundet Vuxenskolan inför valet och med det
studiematerial som de tagit fram för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Samverkan kan i
dess enklaste form bli som informationsmaterial, men det är möjligt att det även innebär
studiecirklar i samarbete mellan folkbibliotek och LSS-omsorgen.
Vi hade ingen kontakt med sjukhusbiblioteket förra året, men kommer att ta sådan i år för att se om
och hur deras kompetens behöver stärkas och hur en taldagstidning kan exponeras.
Vi kunde inte fullfölja tankarna med information till skolor och skolbibliotek förra året och kommer
därför i år att satsa på direkt information till skol-, fokus- och gymnasiebibliotekarier, bibliotekspedagoger och specialpedagoger. Vi samverkar även med Östgöta Media vad gäller deras satsning på
gratis taldagstidning till elever på högstadieskolor, gymnasium och KomVux.
Vi fortsätter att hålla kontakt med universitetsbiblioteken. Samma gäller för Syncentralen för
eventuell utveckling av samverkan med folkbibliotek.
Vi har sen tidigare utvecklat kontakterna och samverkan med Glaukomförbundet och SRF. Vi räknar
med att 2018 även nå andra organisationer, som till exempel fackföreningar.
2017 prövade vi marknadsföring av taltidning och talböcker på pendeltågen och Facebook. Vi vill
pröva det ytterligare och även visning på informations-skärmar på vårdcentraler.
Vi vill slutligen även skaffa erfarenheter kring att använda ljudkupor på biblioteken och om det
fungerar väl, utveckla själva lyssningsmiljön med möjligheten att enkelt prova mediaspelare eller
surfplatta med Legimus och Akila, så att det kan prövas på flera bibliotek och i andra miljöer där
målgruppen vistas.
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Effektmål 2017-2018
Effektmålen har varit ett stöd för att beskriva vad projektet ska leda till på sikt. Projektet har dock
inte i uppdrag att följa upp dem, utan det är MTM:s ansvar.
•

Ökad kännedom och kompetens om tillgängliga medier i allmänhet och dagstidningar som
taltidning i synnerhet på bibliotek, syncentraler och verksamheter inom LSS- och
äldreomsorg

•

Ökat intresse, engagemang och ansvar för taltidningar samt tillgängliga medier på bibliotek,
syncentraler och verksamheter inom LSS- och äldreomsorg

•

Ha utvecklat en metod som kan användas inom andra regioner. Kan även leda till utveckling
av taltidningen som produkt och dess läsutrustning

•

Ökad kunskap och kompetens hos MTM om hur bibliotek, syncentraler verksamheter inom
LSS- och äldreomsorg arbetar med samtliga tillgängliga medier vilket bidrar till att
taltidningsverksamheten integreras i befintlig verksamhet

•

Ökat antal taltidningsläsare

Projektmål och projektmålsuppfyllelse 2018
Nedan beskrivna projektmål har gällt för både 2017 och 2018. För varje mål beskrivs måluppfyllnad.
•

Höja kompetensen hos personal på bibliotek, syncentraler och verksamheter inom LSS- och
äldreomsorg gällande tillgängliga medier.
Tack vare att vi har arbetat ytterligare ett år har kompetensen hos personal på folkbibliotek
ytterligare ökat och stärkts då fler har kunnat genomföra internutbildningar, inte minst på
grund av lanseringen av Akila.
Även skol- och gymnasiebibliotekarier har ökat kompetensen, framförallt om möjligheterna
med taldagstidning i appen Akila. Via projektet har vi informerat 50 % av personalen på skoloch gymnasiebibliotek i Östergötland. Ytterligare bibliotekarier har nåtts tack vare
samverkan med Östgöta Media.
Bibliotekarien på sjukhusbiblioteket har nu också fått information och startat taltidningsprenumeration för att kunna visa både taldagstidning och talböcker.
Våren 2018 arrangerade vi en träff med personal på syncentralen och tillgänglighetsbibliotekarier för utbyte om information om verksamhet och för att se vilken samverkan som
kan utvecklas. Syncentralen har nu kontaktuppgifter till tillgänglighetsbibliotekarier samt
informationsblad om den service som personer kan få på folkbibliotek.
Även kompetens inom omsorgen har stärkts. Folkbiblioteken har arrangerat möten med
lokala läsombud och på den regionala inspirations- och kunskapsdagen deltog flera nya
läsombud. Vidare har vi nått ytterligare personal på boenden, både inom LSS- och
äldreomsorg. Några tillgänglighetsbibliotekarier har ytterligare breddat kontakter med andra
funktioner inom omsorgen, som rehab-personal.
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•

Integrera taltidningar i begreppet tillgängliga medier på bibliotek, syncentraler och
verksamheter inom LSS- och äldreomsorg.
Begreppet taldagstidning har ytterligare fått fäste. Götabiblioteken har under 2018 tagit fram
en ny webb. I samband med att den börjar användas vintern 2018/2019 tar tillgänglighetsbibliotekarierna fram uppdaterad och mer homogen information om tillgängliga medier
inklusive taldagstidningar.
Syncentralen har tillgång till taldagstidning och kan visa hur det fungerar i samband med att
man informerar om andra tillgängliga medier.
Läsombud och frivilliga högläsare har vid minst tre tillfällen informerats om taldagstidningar
och de olika tekniska hjälpmedel som kan användas för att lyssna.

•

Åstadkomma ett tekniklyft hos personal på bibliotek, syncentraler och verksamheter inom
LSS- och äldreomsorg gällande tillgängliga medier
I och med att man informerar om tillgängliga medier visar man också de olika tekniska
möjligheter som finns. För att ett verkligt tekniklyft ska ske krävs dock att man får pröva själv.
Det har kunnat göras i interna kurser på biblioteken. I de fall bibliotek, Syncentralen och
avdelningar inom omsorgen skaffat taltidningsspelare, och arbetar med dem, utvecklas också
kunskapen. Användningen av appen Akila har varit en bra möjlighet att påminna personal om
hur taltidningsspelare fungerar samtidigt som man kan presentera något nytt. För många har
användningen av appen varit något enklare att ta till sig än taltidningsspelaren.

•

Utveckla samarbete på lokal nivå mellan aktörer med anknytning till tillgängliga medier
inklusive lokala tidningsföretag.
Samverkan med Östgöta Media har fortsatt och utvecklats under året, framförallt kring
kontakter med skol- och gymnasiebibliotek så att fler bibliotek har nåtts, men även att elever
med läsnedsättning har fått pröva individuell tillgång till taldagstidning.
Några folkbibliotek har fortsatt att utveckla samverkan med olika aktörer inom omsorgen,
inte enbart boenden, utan även rehab-personal och hemtjänsten.

•

Ta fram en modell hur dagstidningar som taltidning ska hanteras i offentlig miljö.
Under 2018 har vi infört ett nytt sätt att lyssna till taldagstidningsspelaren. Sju bibliotek har
fått ljudkupa – en sound-focusing speaker – av märket SoundTube, för att kunna exponera
lyssningsutrymme på annat sätt. Flera bibliotek har skapat speciella utrymmen för att sitta
och pröva taldagstidningsspelare och appen Akila.
Vi har även detta år ordnat med visning av appen Akila i miljöer som används för visning av
hjälpmedel för personer med någon form av funktionsnedsättning.

•

Säkerställa att lokala och regionala papperstidningar som bibliotek, syncentraler och
verksamheter inom LSS- och äldreomsorg prenumererar på ska finnas som taltidningar.
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Under 2017 skaffade huvudbiblioteken samt ca 30 % av filialer och närbibliotek minst en
lokal eller regional dagstidning eller 8 Sidor. I samband med att den sponsrade
prenumerationen avslutas har hittills samtliga huvudbibliotek tagit över prenumerationen.
Några av filialerna/närbiblioteken har avslutat prenumerationen. Inga nya filialer har
tillkommit.
Under året har samtliga skol-, gymnasie- och universitetsbibliotek fått information om
taldagstidningar. 50 % har dessutom fått muntlig genomgång. 12 bibliotek har valt att pröva
taldagstidning.
Syncentralen fortsätter själva med en av de två prenumerationer de hade förra året.
Inom LSS- och äldreomsorgen har ytterligare 27 enheter prövat taldagstidning i år. Det är en
ökning med nästan 300 % jämfört med förra året. Ökningen beror både på att
tillgänglighetsbibliotekarier besökt avdelningar med mera, samt att vi från projektet centralt
informerat om möjligheterna, skriftligt och vid seminarier.
•

Identifiera behov av teknisk utrustning och/eller kommunikationskanaler som exponerar
dagstidningar som taltidning på bibliotek, syncentraler och verksamheter inom LSS- och
äldreomsorg.
Bara det att det finns mediaspelare på bibliotek så att besökarna kan pröva är ett stort steg.
Till det kan man givetvis placera affischer, rollups och informationsblad som kan locka till sig
besökare. Vi har i år även prövat att använda ljudkupor, en högtalare som är placerad i en
plast-kupa, under vilken man kan sitta eller stå för att lyssna till taldagstidningen. Även om vi
inte har prövat den i andra offentliga platser än bibliotek, så föreställer vi oss att det är fullt
möjligt att arrangera.
Vi har även i år fortsatt att visa filmer på pendeltåget i Östergötland, kombinerat med
annonser på Facebook. I år har vi även prövat visning av film på några av de regionala
tidningarnas webbsidor, på informationstavlor på olika platser i orterna Motala och
Vadstena, samt i större matvarubutiker i så gott som hela Östergötland. Vi har även fått bra
möjligheter att visa information på de informationstv-apparater som finns på vårdcentraler
och i väntrum på sjukhus i Östergötland.
Även om vi inte kan påvisa några direkta positiva gensvar av detta i form av fler frågor till
biblioteken, så menar vi ändå att det är bra att begreppet taldagstidning och bilder på
spelaren syns i olika media och på olika platser.
Den mer muntliga kommunikationskanalen är fortfarande besöken på boenden och samtal
med både brukare och personal.
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Planering
Projektorganisation
Projektorganisationen har även detta år i stort varit intakt. Victoria Enbäck och Kaisa-Marie
Gustavsson slutade på MTM under året. De ersattes inte i styrgruppen, men när det har behövts, har
det funnits andra personer att få hjälp av på MTM, via kontaktpersonen Lisbeth Byström.
Styrgrupp
Helena Kettner Rudberg
Lisbeth Byström
Tobias Willstedt
Victoria Enbäck
Elisabeth Cserhalmi
Lena Udd
Lillemor Engholm Guy

MTM
MTM
MTM
MTM
RBÖ
RBÖ
RBÖ

Chef Marknad
Kontaktperson till projektledaren, Chef Distribution
Kontakt Folkbibliotek
Kontakt Taltidningar
Chef/regionbibliotekarie
Utvecklingsledare tillgänglighet och taltidningsredaktör
Projektledare (sammankallande)

Styrgruppen har haft i uppgift att fatta beslut om projektplan, godkänna månadsrapporter, budget,
budgetuppföljning och slutrapport.
Projektstöd
Eva Nilsson
Lovisa Karlsson Kjellin
Kaisa-Marie Gustavsson

MTM
MTM
MTM

Projektledare
Lillemor Engholm Guy

RBÖ

Kontakt Syncentral
Kontakt Läsombudsverksamhet
Taltidningskonsulent

Projektledaren har haft ansvar för genomförande och projektadministration samt dokumentation
inklusive slutrapport.
Arbetsgrupp
Nätverk Göta Tillgänglighet
Arbetsgruppen har fungerat som stöd för att utveckla och utvärdera aktiviteter för och med
målgrupperna för projektet.
Referensgrupp
Referensgrupper har varit personer från Nätverk Läsa på olika sätt och Fokusgruppen Tillgänglighet
och digital delaktighet.

Aktivitets- och tidplan 2018
Den i projektplanen presenterade aktivitets- och tidplanen har i stort kunnat hållas mycket väl.
Den enda aktivitet som inte blivit genomförd är att etablera kontakter med Länstidningen
Östergötland, Kindaposten/Linköpingstidning och Tranås Tidning. Jag har sökt ansvarig på
Länstidningen Östergötland, men de har inte återkommit. Kindaposten/Linköpingstidning köptes upp
av NTM-koncernen, det vill samma koncern som äger övriga regionala dagstidningar, vilka vi redan
har utvecklat samverkan med.
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Tranås Tidning prioriterades inte då det inte är en del av Östergötland, även om Tranås bibliotek
ingår i samarbetet med Götabiblioteken.

Kommunikationsplan 2018
Webbsidan för projektet http://regionbibliotekostergotland.se/projekt/taltidning-till-fler/ har funnits
kvar, även om den inte har uppdaterats eller utvecklats i någon större grad. Information till
projektorganisationen samt till målgrupper, har lösts på andra sätt.
Styrgrupp, bibliotekschefer, tillgänglighetsbibliotekarier samt kontaktpersoner i de parallella
taltidningsprojekten, har även i år fått månatliga skriftliga lägesrapporter.
Vi har haft tre styrgruppsmöten, alla via Skype, 16 februari, 30 maj och 6 november.
Tillgänglighetsbibliotekarierna har även fått muntlig information på arbetsgruppsmöten i Göta
Tillgänglighet samt skriftlig information däremellan via e-post.
Skol- och gymnasiebibliotekarierna har fått muntlig och skriftlig information om projektet och om
taltidningsspelare och appar. Universitetsbiblioteken har fått erbjudande om muntlig information.
Projektledaren har upprepat skickat skriftlig information till chefer och läsombud inom LSS- och
äldreomsorg. Läsombud och chefer har också bjudits in till informationsträffar. Även en del av
tillgänglighetsbibliotekarierna har även detta år arbetat aktivt med skriftlig och muntlig information
till lokala enheter inom LSS-och äldreomsorg.
Personalen på Syncentralen har fått muntlig information vid möte tillsammans med
tillgänglighetsbibliotekarier.
Personalen på sjukhusbiblioteket på Motala sjukhus har fått muntlig information av projektledaren.

Riskanalys 2018
Vi gjorde ingen ny riskanalys för 2018 utan riskanalysen från 2017 stod fast. Hela analysen finns i
bilaga 2.
De största riskerna - att talsyntesljudet i spelaren är inte skulle vara bra nog för dem som hör dåligt
och att spelaren skulle kräva en viss vana hos personalen att jobba med digitala verktyg – tyckte vi
förra året inte var något problem. Det har det dock varit i år.
Vid uppföljning med framförallt äldreboenden, får vi återkommande höra att de boende inte
uppskattar den syntetiska rösten, och det leder till att taldagstidningen inte används. Även bristande
kompetens med digitala verktyg har bidragit till att man inte använder hjälpmedel, men här ser vi
ändå att det finns en rörelse i samhället som på sikt kommer att leda till att det kommer att bli bättre
framöver.
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Budget
Kostnader
Projektledare
Omkostnader projektledare
Bibliotekens lokala projekt
Seminarier, m.m.
Prenumeration på LSS-boende och äldreomsorg
Läsare, plattor, etc.
Marknadsföring
Summa

Budget, kr Prognosticerat utfall, kr
320 000
332 000
60 000
59 000
140 000
153 000
120 000
129 000
25 000
41 000
100 000
55 000
135 000
80 000
900 000
849 000

Bibliotekens lokala projekt är sammantaget något mer omfattande än planerat. Det är inte fler som
har gjort lokala projekt, utan de som är mest aktiva har gjort mer.
Samma gäller med seminarier, vi har arrangerat fler seminarier än först planerat.
Antalet prenumerationerna har glädjande nog blivit fler, det vill säga fler boenden och dagcenter,
både inom LSS- och äldreomsorgen, har velat pröva taldagstidning.
Vi har kunnat använda de plattor vi har köpt in, på flera ställen och inte behövt köpa så många som
först tänkt.
Marknadsföringen har varit billigare än vi trodde.

Finansiering 2018
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har finansierat projektet med 900 000 kr. Ca hälften har
rekvirerats i juni 2018 och resten i mitten av december 2018. Slutlig ekonomisk redovisning ska vara
klar senast 1 februari 2019.
Folkbiblioteken och personal inom LSS- och äldreomsorg har avsatt resurser i form av personal för
planering och genomförande av projektet och lokalt arbete.

Rapportering
Under året har projektledaren skickat en lägesrapport varje månad för januari till oktober, exklusive
juli månad.
Vi har haft tre styrgruppsmöten via Skype, ett i februari, ett i maj och ett i november.
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Redovisning av genomförande
Här följer en redovisning av de olika aktiviteter som har funnits i projektet under 2018.
Tillgänglighetsbibliotekarier, skol- och gymnasiebibliotekarier och omsorgspersonal har svarat på ett
antal frågor som uppföljning. Redovisningen presenteras utifrån respektive målgrupp.

Folkbiblioteken
Inventering på folkbiblioteken
Vid starten av projektet 2017 gjordes en inventering av läget i arbetet med tillgängliga medier på
folkbiblioteken. Vi gjorde en uppföljning vid slutet av 2017 och har nu upprepat den inventeringen. 8
av 14 bibliotek har svarat på uppföljningsenkäten för 2018.
Media
Vid första inventeringen 2017 hade alla 14 huvudbiblioteken talböcker och lättläst i sitt utbud av
tillgängliga medier. Tio har också taktila bilder och bilderböcker och nio har litteratur på teckenspråk.
I den avslutande uppföljningen beskriver hälften att de har ändrat sitt utbud av tillgängliga medier
under 2018. Det är till exempel att ha taltidning i bibliotekslokalen, skapat bokpåse ”Vi läser” med
lättlästa böcker, att Akila har kommit under året, att de har köpt in och börjat förbereda för lättlästa
tvilling-paket för vuxna (bland annat på arabiska och somaliska) samt börjat skicka digitala böcker till
taltidningsprenumeranter.
Taldagstidning och placering av mediaspelare
Vid starten 2017 hade hälften av huvudbiblioteken en taldagstidning. Alla 14 huvudbibliotek har nu
en eller flera taltidningar på huvudbiblioteket. Det är de regionala tidningarna som Folkbladet,
Norrköpings Tidningar, Motala Vadstena Tidning, Östgöta Correspondenten och Tranås Tidning.
Under 2017 tillkom Länstidningen Östergötland och 8 Sidor. Under 2018 har även Expressen
tillkommit.
Idag har av tre huvudbibliotek och ett närbibliotek Östgöta taltidning i taldagstidningsspelare.
Sammanlagt har Östgöta taltidning 450 prenumeranter, varav 70 lyssnar till den i sin
taldagstidningsspelare.
Fem av biblioteken som har svarat i uppföljningen 2018, har filialer eller närbibliotek. Dock är det
enbart hos tre av dessa fem som filialerna också har taltidningar. Det här stämmer överens med
andra uppgifter vi har sen tidigare, att enbart ca 30 % av filialerna erbjuder besökare att pröva att
lyssna till taltidning. Ett bibliotek kommer att diskutera på ett kommande mediegruppsmöte om
deras filialer ska ha taltidningar.
Alla huvudbibliotek har alltså minst en prenumeration på en regional taldagstidning, men inte alla
har en bestämd plats där spelaren är framställd och man kan lyssna. Vid starten 2017 hade enbart ett
bibliotek spelaren ute i biblioteket vid avdelningen för talböcker och storstilsböcker. Övriga hade
placerat den i personalutrymme eller vid infodisk.
Ännu har inte alla den ute i biblioteksrummet. En anledning är att man helt enkelt har platsbrist eller
som i ett fall, att man behöver få eluttag och annat monterat vid talboksavdelningen först. Istället
finns spelaren för utlån i biblioteksdisken.
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De som har den framme har placerat den i anslutning till fåtöljer där folk ofta sitter och i ett par fall
vid tidskriftsavdelningen. En bibliotekarie skriver: ”Känns logiskt att placera den bland övriga
tidskrifter, dessutom finns bra plats att sitta och skylta.”
Andra har valt att skapa en taltidningshörna intill talböcker och storstil. Ett bibliotek kommentar:
”Fördelen med att ha spelaren vid talboksavdelningen (istället för vid dagstidningarna) är att det är
en lugnare plats där vi finns i närheten för att kunna hjälpa till om det behövs. Den som vill
provlyssna på en talbok har ju också möjlighet till det med den placeringen.” De flesta har dock valt
en yta där man helt enkelt har ledig plats.
Tjänster
Vid starten 2017 erbjöd alla folkbibliotek tjänster som att skapa nedladdningskonto för
Legimusanvändare och ge stöd i hur man laddar ner och använder appen. Tio bibliotek hade boken
kommer-verksamhet och sju hade börjat med, eller planerade för, Talboken kommer. Vid årets slut
2017 hade också flera kommit igång med Talboken kommer.
Under 2018 har hälften ändrat i utbudet av tjänster, som till exempel att man pratar mer om
Taltidningen och Talboken kommer, att man har installerat ljudkupan SoundTube, jobbat med läslust
för äldre och vuxna med afasi (läslust, språklust och Legimus), lagt till i tillgänglighetsplan att
undersöka hur man kan bygga upp en Boken kommer-verksamhet samt presenterat Legimus och
taltidning.
Kompetens
Vid projektstarten 2017 fanns det minst en, upp till fyra personer, per folkbibliotek som hade i
uppgift att arbeta med tillgängliga medier. Det fanns då också minst en till person, upp till alla, som
kunde visa hur Legimus och Daisyspelare fungerar.
Redan under 2017 noterade vi att det tillkom personer som arbetade med tillgängliga medier. Det
har inte blivit ytterligare nya under 2018.
I en undersökning tidigare i höstas fick vi veta att 40 % har genomfört utbildning om tillgängliga
medier på sitt bibliotek under perioden mars 2017 - augusti 2018. Utbildningar innehöll bland annat
information om Taltidningen, Talboken kommer, Akila, information om och registrering i Legimus,
och allmänt om talboksservice på bibliotek. Två av de som inte har haft utbildningar tidigare,
planerade att ha det under hösten. Det är ändå sammantaget en lägre andel än vad jag som
projektledare förväntat mig, inte minst med tanke på att det har funnits ny teknik att gå igenom.
Akila
I mars 2018 kom appen Akila. I uppföljningen nu i slutet av projektet svarar fem av de åtta som har
svarat, att de har möjlighet att visa taldagstidning i appen Akila.
•
•
•
•

Vi visar på LSS boende och på Folkhögskola.
Via ljudkupa och via en Smart Phone.
I Ipadställ med ljudkupa vid tillgänglighetsavdelningen.
Vi har IT-träffar på olika äldreboendens träffpunkter under året, där man skulle sammanväva
detta.
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•

Vi har en fastlåst iPad på samma plats som taltidningsspelaren. Har även visat funktionerna i
samarbete med FUB för att nå personer inom LSS.

Övriga beskriver att de ännu inte har lärt sig hur appen fungerar: ”Än så länge är vår kunskap alldeles
för låg. Den har visats på fortbildning, men då var den så ny att den knappt hunnit komma igång. Vi
behöver ta upp den igen, så att all personal vet hur den fungerar.”

Lyssningsytor och ljudkupor
Flera bibliotek ordnade med lyssningsytor förra året och ytterligare fler har skapat det i år. Sju
bibliotek har dessutom fått ljudkupor av märket SoundTube. Alla är inte installerade än, men nedan
finns bilder på några av dem.

Boxholms bibliotek och Kinda bibliotek (med ljudkupa)

Linköpings stadsbibliotek och Motala bibliotek (med
ljudkupa)
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Norrköpings stadsbibliotek och Söderköpings
stadsbibliotek

Valdemarsviks bibliotek (med ljudkupa)

Åtvidabergs bibliotek (med ljudkupa)
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Än så länge har inget av biblioteken rapporterat något större intresse från besökarna för att pröva
mediaspelarna eller appen Akila, oavsett om man har ljudkupa eller ej, men det är en ändå ett
absolut komplement till andra tillgängliga medier som finns på folkbiblioteken.

Samverkan folkbibliotek och läsombud
I inventeringen 2017 rapporterade hälften av folkbiblioteken att de hade läsombud i kommunen.
Även 50 % berättade att de hade träffar för läsombuden. Några av biblioteken har under dessa två år
arbetat för att få fram fler läsombud och/eller börja ett samarbete med omsorgen. Av rapporterna
från folkbiblioteken har detta arbete dock varit trögt och positionerna har inte flyttats fram
nämnvärt. De som redan har läsombud har dock upprätthållit samverkan och ordnat med
inspirationsträffar.
Under 2018 har vi parallellt uppdaterat kontaktuppgifter till de läsombud som fanns sen tidigare och
förmedlat detta till MTM.

Talboken kommer
2018 tog Taltidningshjälpen över kontakten med taldagstidningsprenumeranter för att fråga om de
även är intresserade av tjänsten Talboken kommer. Detta har uppskattats av
tillgänglighetsbibliotekarierna, även om det inte alltid har lett till så många fler TBK-låntagare. Dock
prisar de tillgänglighetsbibliotekarier som har sådana låntagare, hur mycket det underlättar i arbetet.

Inför valet 2018
Cecilia Beltramo från Studieförbundet Vuxenskolan kom till ett av Göta Tillgänglighetgruppens möten
under våren. Hon berättade om materialet Mitt Val på lätt svenska. Det fanns att använda till
studiecirklar för till exempel personer med kognitiv funktionsnedsättning. Tanken vid mötet var att
bibliotek skulle kunna arrangera studiecirklar och/eller temadag om valet.
Fyra bibliotek – Motala, Söderköping, Linköping och Kisa – arrangerade studiecirklar och/eller
temadagar om valet. I Kisa genomfördes en temadag på biblioteket 3 september. I Linköping
genomfördes den på annan plats än biblioteket, men tillgänglighetsbibliotekarierna från Linköpings
stadsbibliotek medverkade.

Lokalt arbete på folkbiblioteken
Precis som förra året har några bibliotek satsat på uppsökande verksamhet inom omsorgen, men
även inom andra grupper. Andra har fokuserat på arbetet i biblioteket. Här berättar ansvariga för
tillgängliga medier om hur de har arbetat under 2018.
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Boxholms bibliotek
Vår ambition för 2018 var att få allmänheten att
uppmärksamma taltidningen. Vi placerade
taltidningsspelaren med hörlurar i bibliotekslokalen. Vi pratar
även om Legimus, taltidningen och Talboken kommer med
besökare som har det tufft med läsningen. Vi har också ringt
runt till kommunens största arbetsplatser och frågat om vi
får komma och berätta om Legimus.
Vi har lyckats så där. Mediaspelaren står orörd och folk är
generellt sätt rätt rädda för förändringar. Företagen har
tackat nej till besök. Folks ovilja att prova nya saker eller att
erkänna sina egna begränsningar är ett hinder. ”Nej men så
dåligt ser jag inte! Tidningen läser jag med förstoringsglas
under kökslampan, det går så bra så!”
För att utveckla samarbeten har vi besökt Bjursdalens Servicehus ett par gånger. Tack vare projektet
Taltidning till fler har vi nog besökt Bjursdalen en extra gång. Vi har lagt ner något mer arbetstid på
de aktiviteter som har med Taltidning till fler att göra, under 2018 jämfört med 2017.
Vi kommer att fortsätta informera besökare, som vi tror kan behöva det, om tillgängliga medier och
taltidningar.
Linnea Saxtrup Hermansson, bibliotekschef
Finspångs bibliotek
Vi hade som ambition att öka framkomligheten runt
talbokshyllorna vilket har gått bra. Vi har i dagsläget
fått bort en hylla genom att vi paketerat om de
inköpta talböckerna från de skrymmande
plastaskarna till plastfickor. Tidigare hade vi
talböcker uppdelade på två hyllor i biblioteket samt
några på vårt magasin. Det återstår fortfarande en
hel del talböcker i magasinet att paketera om. När
det är klart ska alla talböcker finnas i den öppna
hyllan i bibliotekslokalen.
En annan ambition var att vi gärna skulle vilja få fler
att nappa på idén med Talboken kommer. Detta har
inte gått lika bra.
Ett par av våra äldre talbokslåntagare har dock skaffat Legimus för egen nedladdning till surfplatta. Vi
har varit ute och hjälpt dem att komma igång. Vår erfarenhet är att äldre ofta anser det vara svårt att
lära sig hantera taltidningsspelaren. Flera har också sagt att de föredrar att få de personliga besöken
från oss.
Vi har under året utvecklat samarbete med äldreboenden för att komma och ha IT-träffar på
träffpunkter. Det är naturligtvis ett utmärkt tillfälle att även informera om taltidningar.
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Det mesta vi gjort under året är saker vi kanske ändå hade gjort även om projektet inte funnits. Men
eftersom taltidningar varit en stående punkt i Göta tillgänglighetsgruppen så har vi såklart haft detta i
extra åtanke. Vi har lagt ungefär lika mycket arbetstid på projektaktiviteter 2017 och 2018.
Vi kommer fortsätta att försöka bearbeta våra låntagare med information kring taltidningar samt
Talboken kommer. Annars kommer arbetet vi gjort under året fortgå, det vill säga med IT-träffar
Boken kommer etc.
Eric Hammarström och Elin Pekàr, bibliotekarier
Kinda
Vi har Taltidningshjälpen och MTM för att få stöd att hitta Talboken kommer-låntagare. Vi har även
tagit emot och satt upp en ljudkupa i biblioteket, för lyssning till taltidningsspelaren.
Emmelie Jansson, bibliotekarie
Linköping
Vi har, precis som förra året, satsat på att göra
besök på olika platser och för olika målgrupper
och träffat både brukare och
förmedlare/personal inom omsorgen. Förutom
servicehus och gruppbostäder har vi gett
information till Reumatikerföreningen,
studenter på Valla Folkhögskola
Fritidsledarutbildning, SPSM:s pedagogträff för
dem som arbetar med synnedsättning,
Synskadade Damklubben, anhörigvårdare,
läsombud, fritidsverksamheten Ung Puls,
pensionärsträff i Vidingsjö Kyrka, på Äldredagen,
Läslust Hebbe, Valla Park, för Synföräldrar,
föreningen Resurspoolen, deltagare på
seminariet Psykisk ohälsa, Stadshuset,
Synskadade herrklubben, på Yrkesgymnasiet,
regional inspirationsdag för läsombud,
Syncentralen och Roxen PRO.
Den grupp som dock blev en extra fjäder i
hatten är Byggnads Öst. Vi har försökt bjuda in
oss själva till både företag och fackföreningar, men det har varit väldigt lite intresse. Dock fick vi
under senhösten möjlighet att träffa medlemmar på Byggnads Öst.
Vi har under hösten skrivit in 130 nya egna nedladdare för Legimus, både barn och vuxna.
Vi har också hört av oss till all de ca 35 ställen vi besökte under hösten 2017 för återkoppling. De som
svarade var nöjda och önskade inte mer info just nu, men skulle planera bättre för
läsombudsverksamheten framöver!
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Under året skulle även fyra av sju närbibliotek i Linköping arbeta på liknande sätt, det vill säga besöka
boenden. Det har dock av olika anledningar inte fullföljts. Ett exempel är dock Malmslätts bibliotek
som har fått informera på rehabiliteringsenheten Re-aktiva som har verksamhet samma lokaler som
biblioteket.
Vi har även kontaktat de två tidskrifter som Linköpings kommun producerar, ”På jobbet” som alla
kommunanställda får och ”Dialog” som går till alla hushåll. De kommer att uppmärksamma vårt
arbete med ”Alla kan läsa!”.
Kristina Lundwall och Anna Fahlbeck, bibliotekarier
Mjölby
Ambitionen inför 2018 var främst att bli klar med tillgänglighetsplanen samt att arbeta med att få
undan en del av de hinder vi upptäckt under arbetet. I övrigt satsade vi på att upprätthålla ordinarie
verksamhet eftersom vår tillgänglighetsbibliotekarie var sjukskriven.
Tillgänglighetsplanen är klar och de åtgärder som måste genomföras av service- och teknikförvaltningen är överlämnade till dem. Brukararrangemang och läsombudsverksamhet är
genomförda enligt plan. Ytterligare ett evenemang på ett äldreboende har genomförts. Information
om bibliotekets tjänster har förmedlats efter önskemål på olika pensionärsföreningars möten.
En svårighet har förstås varit att tillgänglighetsbibliotekarien varit sjukskriven under hela 2018. På
grund av sjukskrivningen har andra medarbetare fått ta ett större ansvar under året för
tillgänglighetsarbetet, vilket på flera sätt varit bra. Framöver vill vi fortsätta att sprida kunskapen i
personalgruppen. Vi har samarbetat med flera föreningar och organisationer.
Vi har genomfört två
brukararrangemang och två
läsombudsträffar under 2018,
vilket vi även haft tidigare år.
Med medel från projektet har vi
dock kunnat göra lite större
arrangemang för vår målgrupp.
Detta har varit mycket
uppskattat.
Under hösten genomförde vi
även ett arrangemang med en
sagoberättare på ett äldreboende i Skänninge i kombination med information om talböcker,
taltidningar och att läsa på olika sätt. Det har vi inte gjort tidigare och vi upplevde att det var givande.
Vi fick åtminstone en ny person som var intresserad av att bli talbokslåntagare och vi fick möjlighet
att berätta för personalen om vår verksamhet.
Vi har mest tagit med information om taltidningar i samband med arrangemang, därför är
tidsåtgången svårt att avgöra. Dock är vår bedömning att vi lagt ungefär lika mycket tid på aktiviteter
kopplade till detta projekt 2018 som 2017.
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Vi fortsätter att arbeta med brukararrangemang och läsombudsverksamhet. Inför 2019 planerar
Skänninge bibliotek att prova på musiksagostunder för äldre på exempelvis demensboenden. I
kombination med information om tillgängliga medier. Skänninge bibliotek planerar också att ha en
speciell plats för att lyssna på taltidningen i bibliotekslokalen, då behovet finns hos en del besökare.
På Mjölby bibliotek ska vi montera upp vår ljudkupa så att vi får lättare att visa tillgängliga medier i
biblioteksrummet.
Vi har fått ett tillgänglighetsåtagande från våra politiker och kommer därför jobba mer intensivt med
tillgänglighetsfrågor 2019. En idé är att arbeta uppsökande med vår el-cykel för att besöka
kommunens särskolor. Det finns även andra idéer och vi har inte bestämt vad vi ska satsa på ännu. I
”bibblan på stan”-anda arbetar vi mycket uppsökande och erbjuder oss att komma till
föreningsmöten osv. I vår har vi redan ett besök hos Fibromyalgiföreningen inbokad, samt ett besök
hos en pensionärsförening som särskilt efterfrågade info om talböcker och taltidningen kommer.
Vi planerar också att bjuda in oss på APT till omsorgens enheter för att kunna informera personalen
om vår verksamhet.
I februari har vi en inbokad föreläsning om funktionsvariationer för all personal med ParsCapere
Utbildningar. Vi kommer också fortbilda all personal i talböcker, taltidningar och tekniska hjälpmedel.
Anya Feltreuter, bibliotekschef
Motala
Vår ambition inför 2018 var att komma ut i daglig
verksamhet och informera om talböcker och taltidning
samt att göra taltidningen mer synlig här på
huvudbiblioteket. Vi har haft ett projekt, med stöd av
Taltidning till fler-projektet, som inneburit att vi haft
möjlighet att ta in ersättare på pass för att själva gå ut
och informera i daglig verksamhet.
Vår SoundTube har varit ett sätt att synliggöra
taltidningen mer här på biblioteket.
Vi har varit ute i de flesta dagliga verksamheterna i
kommunen och informerat. Cheferna inom daglig
verksamhet har varit väldigt positiva och pushat för att
de olika verksamheterna skulle släppa in oss. Några nya egna nedladdare av talböcker har vi
registrerat. Någon eller några verksamheter har tagit en provprenumeration på taltidningen.
Det har varit väldigt intressant och lärorikt att vara ute i daglig verksamhet. Jag har fått mycket ny
kunskap om vilka verksamheter som finns och vilka som arbetar där. Både personal och deltagare
har varit överlag positiva. Men för en hel del av de som jobbar inom daglig verksamhet behövs
mycket hjälp för att det ska fungera, dessutom behövs telefoner/surfplattor och wifi. Det är många
som inte har tillgång till detta och då blir det svårt att ha Akila. Dessutom har kommunen sparat in på
tidningar på flera ställen och utan prenumeration på papperstidningen blir det ingen
provprenumeration.
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De nya Legimus-användarna har jag inte haft någon kontakt med efter att jag registrerat dem och
visat hur det fungerar. Det skulle vara intressant att få veta hur det går. Jag märkte att det inte är så
lätt för dem att själva leta upp lättlästa böcker att lyssna på. De behöver hjälp av biblioteket eller
personal på boenden/daglig verksamhet. LL-förlagets och Viljas kataloger kan vara en bra hjälp för
personalen.
Jag har inte heller koll på vilka verksamheter som provar taltidningen. Jag hoppas ju att de verkligen
använder den och att de hör av sig ifall de har problem.
Sammanlagt har jag träffat 21 personal och 70 brukare.
Vi har i år även varit och informerat kommunens arbetsterapeuter och samarbetat lite med
Möjligheternas Bostad. Vi har också samarbetat med FUB och Vuxenskolan när vi hade Mitt Valkursen och Temadag om Valet. FUB var också med på arrangemanget Tidningskul som vi hade under
våren. Målgruppen var brukare på LSS-boende, vilka också deltar i en LL-bokcirkel. I arrangemanget
ingick bland annat att en lokal journalist berättade om hur det är att jobba som journalist och att
pröva appen Akila.
Informationstillfällena i daglig verksamhet och arrangemanget Tidningskul hade vi gjort tack vare
stöd av projektet. Vi har lagt ca 50 timmar på aktiviteter med fokus på taltidningar. Vi har gjort nio
besök i dagliga verksamheter, personalutbildning i Akila på boende, Tidningskul och arbetat med att
få i ordning SoundTube etcetera.
Vad gäller framtiden måste vi fortsätta att synliggöra Akila och SoundTube, trots att den står väldigt
synligt och centralt i biblioteket. Vi behöver gå runt och prata med tidningsläsarna i första hand, men
även andra besökare, så att de får upp ögonen.
Inger Flis Hollström, bibliotekarie
Norrköping
I Norrköping har vi fokuserat på arbete med Boken kommer och Läsa på olika sätt-veckan under
våren. Vi har även besökt Strömbackens träffpunkt och presenterat bibliotekets tjänster i största
allmänhet samt Boken kommer och Legimus i synnerhet. Östgöta Media var med vid samma tillfälle
och presenterade taltidningen. Vi kompletterade med att berätta om Talboken kommer.
Norrköping har under hösten fått en SoundTube (ljudkupa) som kommer att sättas upp när
renoveringen av golvet på biblioteket är klar.
Ingela Karlsson och Gustav Hedlund, bibliotekarier
Söderköping
I Söderköping har vi sökt nya Talboken Kommer-låntagare och kommit igång med utlåning. Vi har
också köpt in utrustning för att kunna ha en iPad ute i biblioteket med Akila. Vi har ordnat med ett
bord i biblioteket med taltidningspelare och Akila samt övrig tillgänglighetsinfo.
Jonas Andersson, bibliotekarie
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Tranås
Vi har arbetat med att försöka få Talboken kommer-låntagare och gjort utskick till de som är
taltidningsprenumeranter. Vi har även pratat om möjligheten till att låna talböcker med personer jag
träffar på biblioteket.
Magnus Grehn, bibliotekarie
Vadstena
Vi har haft kompetensutveckling för personal i hur Legimus fungerar och biblioteket har fyra nya
registrerare. Två kollegor har också fått genomgång av hur Daisyskivor tas fram. Vi har planerat
ommöblering för ljudkupa, men ännu inte satt upp den.
Linda Bergström, bibliotekarie
Valdemarsvik
Vår ambition för 2018 var att öka antalet användare av tillgängliga medier. Vi har informerat om
tillgängliga medier på bland annat äldreboende och hos PRO. Vi har nått vissa resultat. Vi har även
installerat ljudkupan SoundTube.
Den största svårigheten att nå ut, är personalbrist och bristande intresse hos den potentiella
användargruppen.
Vi har inte utvecklat några samarbeten i år och har inte lagt särskilt mycket arbetstid på
taltidningsaktiviteter.
Hur det fortsatta arbetet med tillgängliga medier framöver beror helt och hållet på vilka
personalresurser, eller inte, vi har till förfogande.
Anders Forsslund och Alexander Nahlbohm, bibliotekarier
Ydre
Vi var ett av de bibliotek som haft tillgång till iPad för att visa Akila. Tyvärr har vi inte använt den i
den omfattning vi planerat. Vi hade kontakt med ett äldreboende i Österbymo, men kunde inte
genomföra något besök på grund av tidsbrist.
Christine Åström, bibliotekschef
Åtvidaberg
Vi har placerat ut taltidningsspelare publikt och har under hösten även satt upp en ljudkupa. Vi
informerar om att taltidningen finns vid till exempel information om talböcker och andra tillgängliga
medier.
Kathrin Johansson, bibliotekarie
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Ödeshög
I Ödeshög har vi ordnat med plats där man kan lyssna till
taltidningsspelaren. Vi har också varit på informationsmöten för
chefer inom omsorgen samt personal inom hemtjänsten då vi berättat
om och visat möjligheterna med taltidningar och talböcker. Vi
kommer inom kort att skicka ut information om taltidningar och
talböcker till brukare via personal inom hemtjänsten.
Anne-Sofie Brax, biblioteksassistent
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Skol- och gymnasiebibliotek
Inventering 2017
I början av året 2017 fick de 61 skol-, fokus- och gymnasiebibliotekarier som då fanns i Östergötland1
en enkät med frågor om hur de arbetar med tillgängliga medier. 31 skol-, fokus- och
gymnasiebibliotek svarade på enkäten. Av dessa hade 61 % en lokal eller regional dagstidning på
skolan. Fem av dem svarade att tidningen fanns i personalrummet. Inget bibliotek hade
taltidningsprenumeration.
Under 2017 fick skol-, fokus- och gymnasiebibliotekarierna information, både skriftlig och muntlig,
vid flera tillfällen om projektet, om taldagstidning och om möjligheten att få en gratis
taldagstidningsprenumeration på biblioteket, förutsatt att man redan hade en
papperstidningsprenumeration. I samverkan med Östgöta Media skulle även elever med
läsnedsättning erbjudas en gratis taltidningsprenumeration. Vi kopplade dock ihop båda dessa
erbjudanden med lanseringen av Akila, och då den dröjde, var det svårt att få bibliotekarierna
intresserade.
När Akila så kom i mars var det betydligt lättare att få komma till biblioteken och berätta igen om
taldagstidning och erbjudanden. Från mars till maj träffade jag sammanlagt 50 % av bibliotekarierna.
Efter sommaren fortsatte Eva-Lena Johansson på Östgöta Media att bearbeta ytterligare
bibliotekarier, framförallt på skolor som har särgrundskola eller särgymnasium.
Sammanlagt tog 12 skol-, fokus- och gymnasiebibliotek en taldagstidningsprenumeration för att
kunna visa för elever med läsnedsättning. Några av dem har också fått en
taldagstidningsprenumeration på 8 Sidor.
Affisch riktad till elever och studenter
I samband med att bibliotek hade fått sin taldagstidningsprenumeration, var det några som hörde av sig och undrade om det
fanns affischer att använda som stöd i marknadsföringen.
MTM hörsammade frågan och har under hösten tagit fram en sådan.
Jag beställde ett antal och skickade sen ut till de skol- och
gymnasiebibliotek som tagit en taldagstidningsprenumeration.

1

Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping, Tranås och Åtvidaberg
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Blästadsskolan i Linköping
Blästadsskolan är en kommunal grundskola med cirka 300 elever i åldrarna 6-12 år fördelade på
förskoleklasser, grundskola, grundsärskola och fritidshem.
Vi använder många lättlästa böcker, både Lätta faktaböcker och lättlästa skönlitterära kapitelböcker.
Vi använder Legimus och jag registrerar elever som har behov av detta. Jag informerar föräldrar om
Legimus när tillfällen uppstår och i mötet med föräldrar till barn som känner det extra problematiskt
med sin läsning.
Jag ville pröva taldagstidningen Östgöta Correspondenten och 8 Sidor, för det lät intressant och
viktigt att de med läs- och skrivsvårigheter får del av nyheter och tidningar och inte enbart böcker.
Det såg väldigt fint ut i Akila med bilder och lättnavigerat. Jag har taltidningarna på en surfplatta som
jag lånade av min bibliotekschef för att kunna ha för just detta ändamål. Den finns inne på mitt
kontor i biblioteket.
Jag mailade ut information om taltidningen för att både elever och lärare skulle kunna komma till
biblioteket och testa. Jag delade ut lappar till elever med Legimus att själva starta egna
prenumerationer.
Det som lyckades var enskilda elever som startade egen prenumeration från den lappen som de fick.
Jag vet om en elev som just provade detta. Sedan har jag inte lyckats marknadsföra tillräckligt på
skolan, så elever och personal kommer och testar taltidningen som jag har på surfplattan i
biblioteket. Jag fick inget gensvar eller intresse på mailet som jag skickade ut med info att det bara
var att drop-in komma och kika på taltidningen. Jag hade behövt marknadsföra detta ännu mera med
att gå ut muntligt till alla arbetslag och visa upp själva appen och taltidningen.
En svårighet är att det blir för krångligt och omständligt att skaffa flera konton (ett för Legimus och
ett för Akila). Det hade varit bra om de som har Legimus hade gratis tillgång till taltidningen och att
de inte behöver göra något extra, utan har man Legimus så har man också taltidningen. Då skulle det
användas mera. Tjänsterna skulle behövas slås ihop för att göra det enklare för användaren.
Tyvärr så har elever och personal inte uttryckt behov av taltidningen, utan i så fall behöver jag göra
stora ansträngningar för att skapa ett behov. Elever och personal behöver använda sig av Legimus
och Inläsningstjänst i en ännu mer utsträckning för att behovet av taltidning ska uppstå.
Jag fick stöd av min bibliotekschef att möjliggöra att testa taltidningen genom att låna en lärplatta till
biblioteket. Jag fick stöd av henne med att informera och sprida om taltidningen för mina
fokusbibliotekariekollegor vid ett möte.
I och med att det inte varit något intresse alls under tiden av prenumerationen så vill det mycket till
för att skolan ska vilja betala för detta i fortsättningen. Jag kan själv tänka mig att testa taltidningen i
framtiden. Det skulle kunna vara en helt ny värld som öppnar sig med att kunna läsa taltidning.
Ida Ross, bibliotekarie
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Didaktikcenter/Fokusbiblioteken/Malmslättsskolan Tokarp i Linköping
Malmslättsskolan-Tokarp ligger i norra delen av Malmslätt och innefattar årskurs 7- 9. Antalet elever
är ca 350 stycken. Vårt upptagningsområde innefattar Malmslätt, Vikingstad, Nykil samt Ulrika.
Vi använder lättläst eller talböcker mycket. Vi ville även pröva att ha taldagstidning för Östgöta
Correspondenten och 8 Sidor för att erbjuda elever i behov att kunna ta del av färska
tidningsnyheter. Vi har iPad på biblioteket för visning.
Lärarna är informerade. Jag har haft ”Legimus-möten” med eleverna och då informerat och
demonstrerat taldagstidningen. Men vi har inte lyckats så väl. Eleverna har inte visat något intresse
av taldagstidningarna. Vi har alltså inte kunna se några vinster, eftersom intresset varit obefintligt,
förutom att det har varit bra att kunna demonstrera och erbjuda eleverna.
Våra elever visar överhuvudtaget svagt intresse för att läsa dagstidningen och när jag demonstrerat
har de sagt blankt nej, de har inte tyckt om den talsyntesen. Jag har informerat läget för lärarna så
att de eventuellt kunnat uppmuntra eleverna. Vi kommer inte att fortsätta med taldagstidning. Det
känns inte meningsfullt på grund av brist på intresse från eleverna.
Cecilia Persdotter, bibliotekarie
Berzeliusskolan i Linköping
På Berzeliusskolan finns ca 1 500 elever från årskurs 7-9 samt gymnasium och gymnasiesärskola. Där
finns ett 70-tal minderåriga elever och närmare 60 elever över 18 år registrerade i Legimus. Sen 2017
finns ett kommunabonnemang i Linköping hos Inläsningstjänst och alla våra elever har tillgång till
många inlästa böcker, både läromedel och skön- och facklitteratur.
Vi har informerat om taltidningarna Östgöta Correspondenten och 8 Sidor, men tyvärr inte märkt av
något större intresse från varken lärare eller elever. Jag fick nyligen för första gången en fråga om
det, och det gällde just 8 sidor då den läraren hade problem med att ladda ner den inlästa versionen
från 8 Sidors webb. Vi ska påminna gymnasiets personal om taltidningen på studiedag. Kanske måste
vi tjata lite.
Charlotta Salomonsson, bibliotekarie
Birgittaskolan i Linköping
Birgittaskolan är en kommunal skola med både gymnasium och vuxenutbildning. Vi ligger mitt i
Linköping och har över 2000 elever. Här finns vård- och omsorgsprogrammet, natur- och
samhällsvetenskapsprogrammen, kommunal vuxenutbildning och SFI.
Vi använder tillgängliga medier som lättläst eller talböcker, framförallt till SFI, men många elever har
tillgång till Legimus och ännu fler använder ILT på gymnasiet. Vi vill pröva att ha taldagstidningen
Östgöta Correspondenten för att ge möjligheten till elever framförallt på IVAS (elever med
autismspektrumstörning) att lyssna på dagstidningen. Surfplattan som vi fått låna av projektet
Taltidning till fler är fastskruvad i en Bouncepad på ett bord och placerad i tidningshörnan.
Vi har informerat lärarna och visat hur det funkar på lärarkonferens. Vi har tipsat dem att skicka
elever som det kan passa till biblioteket. Vi har även erbjudit oss komma och berätta i klassen. Vi har
tipsat elever och lärare som visat intresse i biblioteket. Vi har inte lyckats så bra hittills. Ingen elev
som hakat på vad vi vet. Eftersom jag är nyanställd och det har varit rörigt med personal en tid innan
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det så har det varit svårt att få tid att reflektera gemensamt om hur vi skulle kunna jobba med det.
Jag har inte heller hunnit bygga upp så mycket relationer till lärarna.
De vinster vi ser med taldagstidning är att förstärka läsningen genom att lyssna och få tillgång till en
överblickbar och justerbar text. Ett hinder är att få har dagstidning i hemmet idag. Om man inte har
det blir det en stor kostnad när provperioden är slut. Kanske skulle till exempel DN och SvD vara mer
attraktiva? Vi skulle ha velat ha tips om hur man kan använda taltidningen i skolan.
Vi inte hunnit fundera på om vi ska fortsätta med taldagstidning eller ej, men jag tänker spontant att
det kunde vara bra att ha även framgent, eftersom vi ändå har prenumerationer på Corren. Det
skulle vara jättebra om vi kunde låna iPad+Bouncepad lite längre!
Joel Hedlund, bibliotekarie
Carlsunds Utbildningscentrum i Motala
På Carlsund Utbildningscentrum finns yrkesgymnasium, Grundläggande vuxenutbildning, Komvux
och högskolestuderande. Här finns ca 1 300 elever. Bland dessa finns ca 130 Legimusanvändare.
Det var ju ett par elever på Särvux som var intresserade av att använda taltidningen och jag har
sedan frågat lärarna hur det gått. Men det verkar som att de inte följt upp och använt. Jag tror att
detta i högre grad är en tjänst för äldre och synskadade.
Margareta Karlsson, bibliotekarie
Hagagymnasiet i Norrköping
Hagagymnasiet har ca 800 elever och 10 Legimusanvändare (statistik från 2017).
Grundproblemet för användning av taldagstidning är ej löst. Vi har inte hittat några former för att
jobba med tidningar i skolan i en tid då man inte alls kan utgå ifrån att man har en dagstidning
hemma. Tvärt om så blir tidningarna allt mer låsta och det är mindre och mindre som vi når utan
abonnemang och former för skolabonnemang finns inte. Att då få nytta av taltidningen för just den
som har behovet av den blir lite svårt. Så länge vi inte åter kan jobba med tidningar i skolan för de
normalläsande så är taltidningen dessvärre inte till den nytta som den skulle kunna vara.
Jag har försökt väcka frågan om skolabonnemang med såväl NT som DN och möts av stor välvilja men
ingenting mer har ännu hänt. Kanske är taltidningsmöjligheten just nu lite före sin tid. För jag vill ju
hoppas att dagstidningarna inte spelat ut sin roll.
Johan Lifvergren, skolbibliotekarie och IT-pedagog
Nyströmska skolan i Söderköping
På Nyströmska skolan finns både yrkesprogram och högskoleförberedande program. Man kan även
gå på Introduktionsprogram för att bli behörig till gymnasieskolan. Här går drygt 300 elever. Vi har
rätt att dela ut konton på Legimus för egen nedladdning och vi har inläsningstjänst i kommunen.
Vi har fått låna en iPad från projektet för att kunna visa taldagstidning på Akila. Jag ville pröva att ha
taldagstidning (Norrköpings Tidningar) för att få eleverna att ta del av nyheterna i större
utsträckning. iPad:en står vid en studieplats i en lugnare del av biblioteket, men ändå tillgänglig för
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alla. Den är också placerad så att jag kan se den, för att ha uppsikt mot ev. vandalisering. Men det har
inte hänt.
Jag har informerat lärarna om möjligheten för deras elever med en läsnedsättning att lyssna på NT.
Jag har även talat personligen med de berörda eleverna och erbjudit dem en gratisprenumeration,
några har nappat. Generellt är användandet av våra dagstidningar (6 st.) minimalt. Det är oftast bara
några samhällslärare här och läser dem. Däremot tror jag att något fler elever använder vår
prenumeration på DN-digital. Om eleverna väl hade använt tjänsten hade det varit en stor vinst, men
tyvärr... De är inte intresserade, eller om de är det så låter de andra prioriteringarna gå före. Jag tror
inte att det hade hjälpt med ytterligare stöd. Det går att leda hästen till vatten, men inte tvinga den
att dricka.
Det är synd att det har varit så lågt intresse och vi kommer inte att fortsätta med taldagstidningsprenumeration, inte om det inte finns någon efterfrågan. Men om det kommer någon i framtiden
som visar intresse, så ska jag absolut erbjuda detta.
Kerstin Johansson, bibliotekarie
Mariannelunds folkhögskola, Gula Paviljongen i Linköping
Skolan Gula Paviljongen erbjuder ettåriga kurser på grundskolenivå för deltagare som har svenska
som andraspråk. Vi använder den på Ipad för elever som har lässvårigheter.
Margareta Ideskär, kursansvarig

Universitetsbibliotek
Linköpings universitetsbibliotek har tre campusbibliotek, Vallabiblioteket på campus Valla i
Linköping, Medicinska biblioteket på Universitetssjukhuset i Linköping samt Campus Norrköpings
bibliotek. Vid universitetsbiblioteket finns det ca 80 anställda, varav sju är kontaktpersoner för
studenter med någon form av läsnedsättning. Tre av kontaktpersonerna är stationerade på
Vallabiblioteket, en på Medicinska biblioteket och tre på campus Norrköping bibliotek.
Linköpings universitet har ca 27 000 studenter, vilket motsvarar 17 400 helårsstudenter och av dem
så är 420 studenter registrerade i Legimus.
Projektledaren hade 2017 ett möte med bibliotekarier på Vallabiblioteket för samtal om arbete med
tillgängliga medier.
Universitetsbiblioteket har under våren 2018 erbjudits visning av Akila och sponsring av
taldagstidning. De svarade att de hade hört talas om Akila och tackade för erbjudandet, men trodde
inte att intresset för taldagstidning är så stort bland studenterna.
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LSS- och äldreomsorgen
Att ta del av rapporterna från dem som har prövat eller fortfarande prövar, att ha taldagstidning, ger
bilder av ömsom vin, ömsom vatten.
Om man ska se någon röd tråd så är det att det är lättare att få till ett kvalitativt lyssnande inom LSSomsorgen. Lyssnandet och samtalet om nyheter blir också något bättre med Akila, när det passar att
använda.
Nå chefer inom omsorgen
Eftersom vi fått rapporter om att chefer inom omsorgen inte
anammar idén med läsombud, eller ger tid för läsombud att
delta i utbildningar och träffar, bestämde vi oss för att
försöka nå ut till cheferna med information om vikten av att
låta brukare ta del av litteratur och tidningar. Vi bjöd in ca
300 chefer och politiker inom omsorgen i Östergötland till en
halvdagsträff. Vi ordnade med ett tillfälle i Linköping och ett i
Norrköping. Medarbetare från MTM var bokade för
medverkan i programmet, liksom ett erfaret läsombud.
Vi skickade dels ett mail, dels en inbjudan per post. Vi hade
väldigt få anmälningar och ställde in seminariet i Norrköping,
men genomförde det i Linköping. Åtta personer var anmälda.
Fyra kom. Två av dessa var läsombud och alltså inte alls
chefer.
De medverkande var lysande i sina ämnen och de som deltog
uppskattade halvdagen, men det var förstås ett nederlag med så få deltagare.
Efter genomförandet skickade vi mail till alla som inte deltagit och berättade om möjligheten att få
en taldagstidning sponsrad. Flera svarade att de ville ha det.
Regional träff för läsombud med flera
Då blev det betydligt bättre gensvar i oktober då nätverket
Läsa på olika sätt genomförde den årliga regionala träffen för
läsombud, frivilliga högläsare och personal inom bibliotek. Vi
hade räknat med 50 deltagare och det blev 67. Vi noterade
att där fanns nya läsombud och fler män än tidigare.
Vi har i lägesrapport för oktober berättat att vi förstod att
det fanns flera läsombud som saknar kunskap om MTM och
myndighetens tjänster. Troligen var en del ganska nyligen
utsedda och har ännu inte fått gå utbildning. Vi kunde tack
vare de kunniga personer som ingår i det regionala nätverket
Läsa på olika sätt, ge en miniföreläsning om MTM och de
resurser som finns på MTM:s webbsida. Vi utgår också ifrån
att de kommer att delta i kommande läsombudsutbildningar.
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LSS-omsorg
Här följer beskrivningar från några av de LSS-boenden som har använt taldagstidning.
Grännäs Strand i Valdemarsvik
Grännäs Strands särskilda vård- och omsorgsboende vänder sig till dem som är 30 år och uppåt med
en demensdiagnos där personlighetsförändringar utgör det största funktionshindret. Exempel på
diagnoser är frontallobsdemenser, Huntingtons sjukdom och Korsakows syndrom. Vi tar även emot
de som har en psykiatrisk diagnos och vi har möjlighet att erbjuda växelvård, provboende samt
permanent boende.
Vi har två frivilligläsare i personalen. Vi har sökt böcker själva och läst ur, men även noveller,
reseskildringar och dagstidning. Vi har ännu inte haft så mycket kontakt med biblioteket och
använder därför inte andra tillgängliga medier, som lättläst eller talböcker. Men vi vill få in läsning
mer på enheten och vill prova olika alternativ som taldagstidning (Norrköpings Tidningar).
Målet är att så många som möjligt dagligen ska få ta del av nyheter. Taldagstidningsspelaren förvaras
och laddas i låst rum. Personal är med vid lyssning. Våra boende har i dagsläget svårt att själva
hantera teknik. Det känns fortfarande lite ovant, men uppskattas.
Vi är två huvudansvariga som avser att lära ut till resten av personalgruppen.
Vi har inte hunnit se några vinster av taldagstidningen ännu, men vi ser vinster av läsning i allmänhet.
Vi sitter i grupp och lyssnar och det ger känsla av sammanhang och gemenskap att vara i grupp. Vi
pratar om vissa nyheter som någon snappar upp och är intresserad av.
Vi har inte stött på några hinder eller svårigheter ännu och vet inte heller än om vi kommer att
fortsätta med taldagstidning eller ej.
Elisabeth Karlsson, undersköterska
Mötesplats Asken
Mötesplats Asken är en träffpunkt för vuxna personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning
eller ohälsa.
Vi har inga läsombud eller högläsare. Vi använder inte några andra tillgängliga medier som lättläst
eller talböcker, men brukar hänvisa till Klartext på Sveriges Radio.
Vi ville pröva att ha taldagstidning (Norrköpings Tidningar) för att stimulera läsning och
teknikanvändning som ett alternativ. Vi vill också inspirera utlandsfödda att läsa svenska. Då vi har
svårt att få till högläsning i grupp tänkte vi att man kan lyssna själv då man har tillfälle. Nivå och
intresse spretar också mycket i deltagargruppen.
Taltidningsspelaren är placerad i en läshörna i korridoren, där den är lättillgänglig, men lite avsides.
Ljudet ska inte vara störande för andra (alla vill inte använda lurar). Man ska kunna gå förbi och bli
sugen att använda spelaren.
När vi fick spelaren började vi med att informera i vårt veckoblad och på husmöten att vi nu har
tillgång till taltidningen. Några besökare har använt spelaren på eget initiativ. De har varit nyfikna och
är lite mer tekniskt bevandrade och har fått igång spelaren eller appen själva. Personalen gör
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punktinsatser, instruerar och visar specifika deltagare som vi tror kan ha glädje av taltidningen. Vi har
som mål att bli mer teknikorienterade för att kunna hänga med i samhället. Men målgruppen är
också rädd för tekniken, rädda att blir lurade.
Vi är på gång, men behöver mer tid. Vi har sett att vi når fram bättre i samtal om vad som står i
tidningen då vi använder Akila tillsammans med personer som pratar och förstår svenska dåligt.
Personer med koncentrationssvårigheter har varit nyfikna på att läsa med öronen. Det är positivt att
kunna dra ner på läshastigheten. Det är också positivt mottagande gällande teknik ur ett
delaktighetsperspektiv. Personer känner sig sedda och blir uppmuntrade av att ha fått låna teknik
från taltidningsprojektet. De har något nytt att berätta om när de kommer hem.
Dock kan det vara svårt med det egna initiativet, att klara tekniken och våga. Vi har haft lite strul med
nedladdning till Akila. Vi har försökt att lösa det själva. Vid introduktion/motivation hade det varit
suveränt om någon van användare hade kommit och visat/ inspirerat. Vi behöver support och
eventuellt kan vi ta hjälp av att Norrköpings stadsbibliotek öppnar ett DigidelCenter.
Vi startade i höstas och har inte provat så länge, så vi vet ännu inte om vi fortsätter med
taldagstidning eller ej, men vi tycker att det är en bra satsning!
Agneta Sandell, stödpedagog
Privatperson med funktionsnedsättning
Maria har tre högläsare. Vi använder lättläst och hon väljer själv på biblioteket vilka böcker hon vill
ha.
Vi ville pröva att ha taldagstidning för att ge Maria självständighet av att lyssna på tidningen.
Innehållet blev dock för mastigt så hon tröttnade. Taltidningsspelaren har stått i köket där hon brukar
läsa tidningen.
När vi började använda appen Akila på läsplattan har det gått bättre. Hon lyssnar en del med tycker
fortfarande att det är bättre att personalen läser i tidningen. Vi har alltså inte fått några vinster av
det vi förväntade oss.
Ett hinder är att det är svårnavigerat, tar lång tid och att den fortsätter läsa nästa artikel utan att hon
vill det. Vi ser inte att det skulle hjälpa med mera stöd. Hon prenumererar på MVT som vanligt
Maria med personal
Slottsgatan 122 i Norrköping
Slottsgatan är boenden för personer med funktionsnedsättning.
Vi tyckte det var värt att testa när vi fick erbjudande via mail. Tyvärr har våra boende inte varit så
intresserade av taldagstidningen (Norrköpings Tidningar). Vi har använt den lite i träffpunkten och
även haft den hemma hos några av brukarna.
Vi har kvar taldagstidningen så länge provtiden är kvar. Vi har haft det lite rörigt för boendets
lägenhet har renoverats. Vi flyttar tillbaka nu i vinter igen och då kan vi göra nya försök.
Heléne Nilsson, stödassistent
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Stolplyckans stödboende i Linköping
Stödboendet är för personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi har 13 boende. Målet
är att utveckla den enskildes funktionsförmåga, bryta isolering, fungera i önskade sociala miljöer
samt motivera, bekräfta och stärka den enskilde individen.
Vi har inga läsombud eftersom det inte behövs. Vi har tidningen Attention.
Vi har boende som har dyslexi. Vi har en iPad och den används i gemensam yta i basen så att alla som
önskar ska kunna nyttja taldagstidningen (Östgöta Correspondenten). Vi har informerat boende om
att vi har Akila-appen och vad den används för. Vi har inte lyckats så bra än eftersom den boende
som visat intresse har haft annat att göra den senaste tiden.
Vi tror dock att taldagstidning kan vara bra för dem som är intresserade av att hänga med i
samhällsorientering och nyheter.
Om mer intresse visas så har vi gärna den kvar.
Marja Snäll , skötare

Äldreomsorg
Här följer beskrivningar från de äldreboenden som har prövat taldagstidning.
Björktrastens vårdboende
Björktrasten har 22 lägenheter varar 11 är till för personer med fysisk funktionsnedsättning.
Vi har inga läsombud eller högläsare idag och använder i dagsläget inte några andra tillgängliga
medier som lättläst eller talböcker.
Vi ville erbjuda våra boende, som inte kunde läsa själva, möjlighet till att få lite info kring det som
händer. Det kan också vara en stunds aktivitet och avbrott under dagen.
Taldagstidningsspelaren står i dagrumsutrymmet på vår demensavdelning.
Vi samlade några boende som vi trodde kunde vara intresserade och startade ljudtidningen. Akila har
vi inte hunnit testa mer än på oss själva. Tyvärr har det inte gått så bra. De som vi tänkte ville lyssna
har inte varit så intresserade. Ljuduppläsningen i tidningen har också en väldigt robotaktig och har en
entonig stämma som inte verkar tilltala de boende, vilket gör att de tappar intresset.
Vi har inte sett några vinster med att ha taldagstidning än. Det är svårt att få de boende intresserade,
en hel del tekniska hinder kring utrustning för Akila. Den iPad vi fått låna tappar
nätverksanslutningen hela tiden, vilket gör att man får starta om den hela tiden. Personen som var
den drivande för att få igång detta är tjänstledig för studier och ingen har riktigt tagit över hennes
roll. Vi har fått otroligt mycket hjälp av projektledaren och har inte saknat något.
Troligtvis kommer vi inte att fortsätta, dock inget beslut taget än.
Kerstin Cornelius, enhetschef
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Järdalavägen i Linköping
Järdalavägens vårdboende är vårdbostad och boende för personer med demenssjukdom. Vi har tre
boendegrupper/enheter med totalt 31 platser.
Ansvarig för taltidning på Järdalavägen är tjänstledig så vi har inte fortsatt som vi skulle. Nu tar vi nya
tag med nya ansvarig för taltidning. Vi kommer att fortsätta att ha taltidning och vill ha information
från biblioteket på ett stormöte framöver.
Pia Fransson, verksamhetschef
Skogsgården i Motala
Boendet har 28 lägenheter. Lokalerna är direkt anpassade till demensvård. Här bor äldre med
demenssjukdom.
Vi har en person som kommer och läser högt ca en gång i veckan. Vi lånar från bibliotek. Vi får en
boklåda från biblioteket som bytts ut med jämna mellanrum.
Vissa av de som bor här ser väldigt dåligt. Vi vill pröva taldagstidning (Motala Vadstena Tidning) för
att de ska kunna vara med som händer Motala med omnejd och världen. Taldagstidningsspelaren
står i en matsal/grupprum.
Vi har gett information på anslagstavla och muntligt. Än så länge tycker jag att det har fungerat
sådär. De boende har kommit ut från sina lägenheter lite mer.
Lotta Persson, aktivitets-ansvarig
Värmlandsgatan 16 i Norrköping
Värmlandsgatan 16 är ett boende för äldre och personer med demenssjukdom. Vi är ett boende före
personer med olika grader av demens och multisjuka.
Vi ville prova taldagstidning (Norrköpings Tidningar) för att vi har papperstidningen. Vi har provat
den på en våning där vi trodde att där skulle det vara bäst. Den var placerad i dagrummet.
Det har inte fungerat så bra då de boende inte har ro att sitta och lyssna. Allt som oftast har det inte
funnits personal att avsätta tid för att vara med vid lyssningen. Vi har en blind boende, men han har
egen taltidning som han lyssnar på.
Vi kommer inte att fortsätta med taltidning efter prenumerationstiden då vi har svårt att få till det
bra.
Maria Bylund, aktivitetsledare
Åkervallen i Motala
Vårdboendet Åkervallen består av två våningsplan med 16 rum per plan.
Vi vill pröva taldagstidningen Motala Vadstena Tidning då jag ser att vi behövde hitta andra forum att
ta in nyheter på hos våra boende. Det är också ett sätt att öka självständigheten för de boende.
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Vi har inte kunnat få igång att använda Akila i iPad då vårat Wi-Fi inte fungerat som vi tänkt. Vi har
fått lägga energin på annat då vi fått byta teknik i huset, och utrymme för att vidare utveckla
hanteringen med paddan inte prioriterats tyvärr.
Cecilia Forsman, enhetschef
Wasagården i Vadstena
Wasagården är ett särskilt boende där cirka hälften av platserna är anpassade för personer med
demenssjukdom.
Vi har en högläsare varje vecka som man kommer från flera grupper för att lyssna till. På detta forum
läses inte nyheter, utan berättelser ur böcker. Vi använder inte några andra tillgängliga medier som
lättläst eller talböcker just nu, men vårt lokala bibliotek har ett stort utbud, så vill vi så kan vi.
Vi ville gärna pröva taldagstidning då flera har svårt att läsa själva på vårt korttidsboende. Vi såg
också att en taldagstidning (Motala Vadstena Tidning) kunde vara ett bra sätt att samlas runt som en
gemensam aktivitet. Taltidningsspelaren är placerad i dagrummet, men taltidningen flyttas också
ibland in till sängliggande patienter för uppspelning.
Många tycker det är trevligt, trivsam aktivitet och att man på ett enkelt sätt kan ta del av de lokala
nyheterna. Vissa dagar har tidningen inte varit inläst. Då har vi ringt Taltidningshjälpen och fått
jättebra stöd och support, alltid trevligt bemötande. Vi fortsätter gärna.
Jessica Lindh, enhetschef
Rörelse och hälsa neurorehab
Rörelse och hälsa är en neurologisk rehabiliteringsenhet, som består av arbetsterapeuter,
sjukgymnaster, logopeder rehabassistenter och kurator. Vi arbetar med rehabilitering för de som har
en neurologisk skada eller sjukdom som till exempel stroke, MS och Parkinsons sjukdom.
Vi ville ha taldagstidning (8 Sidor) för att kunna visa för patienterna. Dock har vi inte använt den så
mycket. Det beror på att behoven varierar beroende på vilka patienter man har och som taltidning
kan vara aktuellt för. Ibland har anhöriga hunnit fixa taldagstidningsprenumeration. Det är för sällan
för att det ska finnas anledning för oss för att fortsätta med den.
Vidare är det lätt att gå in på nätet och visa vart de ska vända sig om de är intresserade.
Vi har 8 Sidor som papperstidning också. 8 Sidor kan vi läsa/lyssna på gratis via webben. Vi har språkoch kognitionsgrupper som träffas regelbundet och där är stående inslag att titta/läsa nyheter via
projektor på duk, och man turas om att välja rubriker. I en av grupperna hade någon Östgöta
Correspondenten som taldagstidning på sin surfplatta och kunde visa, så det finns fler vägar att få
kunskapen.
Karin Hebbe, leg logoped
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Syncentralen
2017 inledde vi ny samverkan med den nyetablerade Syncentralen i Linköping. Personalen servar
hela Östergötland.
Tillgänglighetsbibliotekarierna på Linköpings
stadsbibliotek ordnade själva ett möte med
Syncentralens personal och de tyckte det var
intressant att flera tillgänglighetsbibliotekarier blev
intresserade av att besöka dem.
Vi arrangerade därför ett sådant i mars 2018. Åtta
tillgänglighetsbibliotekarier och
biblioteksassistenter besökte Syncentralen för att
lära mer om hur de arbetar och vice versa. Flera
beskrev efteråt hur värdefullt det var att träffas på
detta sätt.
En följd av besöket blev att Lena Udd, utvecklingsledare på Regionbibliotek Östergötland, och
tillgänglighetsbibliotekarier bearbetade en beskrivning om bibliotekens tjänster med tillgängliga
medier. Ursprunget till detta var tillgänglighetsbibliotekarierna Kristina Lundwall och Anna Fahlbeck
på Linköpings stadsbibliotek tagit fram för sitt arbete. Syncentralen kommer att använda
beskrivningen framöver.

Studieförbundet Vuxenskolan
Studieförbundet Vuxenskolan har också fått en taldagstidningsprenumeration. Den var tänkt att
användas till Afasicirklar och senior-LSS grupper. Dock har de valt att inte förlänga prenumerationen.
Cecilia Beltramo på SV berättar: ”Vi använder papperstidningen aktivt i fyra olika cirklar varje vecka,
och det fungerar bra. Det innebär att en liten artikel + bild kopieras och läses och samtalas kring. Vi
nöjer oss så och är glada att vi ändå får in nyheter som en del av cirklarna.”

Hemtjänsten
En av de grupper vi ville pröva att nå ut till under 2018, var personal inom hemtjänsten. Två försök
har gjorts, ett i Söderköping och ett i Ödeshög.
Jonas Andersson, tillgänglighetsbibliotekarie på Söderköpings stadsbibliotek, fick göra ett utskick till
brukarna i form av en broschyr för Boken kommer. Broschyren sattes in i alla ”hempärmar” och
skickades ut med post.
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Under hösten kompletterade projektledaren med att fråga om det var några folkbibliotek som ville
ha stöd i att nå ut till hemtjänsten. Mjölby hade gärna velat pröva, men hade inte personal att stötta
upp med. Ödeshögs bibliotek var också intresserade. Projektledaren kontaktade verksamhetschefen
för hemtjänsten och fick boka in besök på ett av deras APT.
Biblioteksassistent Ann-Sofie Brax på Ödeshögs bibliotek och projektledaren besökte dem den 30
oktober. Personalen fick en genomgång av de alternativa sätt som finns att lyssna på taldagstidning
samt om talböcker. I Ödeshög finns ca 150 personer som får regelbundna besök av hemtjänsten. Vid
avslutningen frågade vi om hemtjänstpersonalen kunde tänka sig att ta med skriftlig information till
brukarna. Det accepterades och material i form av informationsblad från MTM, information om
Östgöta Taltidning samt infoblad framtaget inom Götabiblioteken kommer att distribueras till
personalen i december.
Projektledaren var även i kontakt med verksamhetschef i Söderköpings kommun som var öppen för
att personalen skulle få information. Verksamhetschefen skulle återkomma med förslag på tid till
tillgänglighetsbibliotekarien och projektledaren. Det dröjde och trots två påminnelser per brev
återkom hon inte. Jonas berättar:
”Jag var och pratade med en av cheferna inom hemtjänsten för att försöka gjuta nytt blod i Boken
kommer här i kommunen (vi har levererat böcker med hemtjänsten), men det var ganska tydligt att
de inte var intresserade att ta tag i det just nu, möjligtvis efter årsskiftet… Det verkar minst sagt
turbulent, inte en människa kvar på chefstjänst/samordnare som jobbade där när vi inledde det här
samarbetet innan jag gick på föräldraledighet, så det kan nog vara svårt att få gehör just nu tyvärr.
Frustrerande som tusan!!!!!”
Eftersom vi hört via nyheterna att det pågår diskussioner inom personalen, så valde vi att inte göra
ytterligare försök nu.
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Marknadsföring och exponering
Filmer och Facebook
2017 tog vi fram traditionell marknadsföring i form av vepor och affischer till biblioteken. Vi gjorde
även informationsmaterial som tillgänglighetsbibliotekarierna kunde använda i samband med möten
med personal inom omsorgen. Flera bibliotek ordnade även med eget material.
Regionbibliotek Östergötlands kommunikatör filmade även två personer som intervjuades om hur
det är att använda taldagstidning respektive talböcker utifrån olika nedsättningar. För första gången
använde Regionbibliotek Östergötland och Götabiblioteken möjligheten att annonsera på
pendeltågen.
Vi upprepade denna filmannons våren 2018 och kombinerade den med annonsering på Facebook. I
båda annonserna hänvisas man till folkbiblioteken.
Under hösten fanns inte möjligheten att annonsera på pendeltågen. I stället prövade vi två andra
ytor, informationsskärmar som ägs av Östgöta Media och som finns placerade på olika platser som
resecentrum och fikaställen i Motala och Vadstena, samt informationsskärmar på större
matvarubutiker i flera städer i Östergötland. Filmen var 10 sekunder lång. Inget av dessa platser
verkar ha haft något större genomslag utifrån den statistik vi bad folkbiblioteken föra veckan före,
under och efter annonseringen. Men precis som med att skapa plats på biblioteken där man kan
lyssna till taldagstidning, så tror vi att det är viktigt att synliggöra taldagstidning i vardagliga miljöer.
Det senaste året har reklam för olika ljudboksförsäljare, ökat markant, vilket kan öka
igenkänningsfaktorn när man ser liknande bilder för tidning.

Press
Vi har inte skickat ut några pressmeddelanden i år.
Intresset för projektet var svalt förra året. Eva-Lena
Johansson på Östgöta Media ordnade dock med en
artikel om Akila när den släpptes.
Vi försökte sälja in en artikel om 99-årige Erik Rosén,
en trogen taldagstidningslyssnare och nybliven
Talboken-kommer-låntagare. Vi fick dock ingen tidning
som var intresserad så vi gjorde själva en muntlig
intervju med honom vilken var med under våren i
Östgöta taltidning.
Vi försökte även få den kommunala tidningen
Strömvirveln i Norrköping att skriva om möjligheterna
med taldagstidningar och talböcker, men vi fick ett
nekande svar av dem.
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Vårdcentraler och väntrum
Den stora vinsten i år var att vi fick möjlighet att visa
information på tv-skärmar i vårdcentraler och i
väntrum på sjukhusen i Östergötland. Vi hade försökt
nå ut den vägen redan förra året, men det vände först
tidigt på året.
Vi fick utan problem möjlighet att visa vår
informationsbild under fyra veckor i tre olika perioder.
Återigen kan vi inte säga hur mycket effekt det har
gett, men vi tror starkt på att synliggöra tjänsten i just denna miljö.

iPad på turné
Vi ville gärna pröva att visa upp taldagstidning i andra miljöer än på folkbiblioteken, i miljöer där
människor som antingen själva kunde ha nytta av taldagstidning eller som känner de som kan ha
nytta av den. Det skulle kunna vara vårdcentraler, församlingshem, fikaställen med flera. Men vi
lyckades inte komma på hur vi skulle kunna placera spelare där utan att de skulle försvinna eller
förstöras.
I och med att Akila släpptes öppnades en ny möjlighet att visa taldagstidning via app och dator.
Tillgänglighetsbibliotekarien skaffade en Bouncepad, en ställning, i vilken man placerar, låser in och
fast själva surfplattan. Vi insåg att vi skulle kunna göra något liknande och ordnade med ett mindre
bord på vilket vi skruvade fast en Bouncepad med en iPad. Vi skaffade även trådlösa hörlurar så att
man kan lyssna utan att störa andra.
Vi var fortfarande tveksamma till obevakade offentliga platser och valde istället att kontakta de
platser i Linköping (Seniorcenter) Motala (Möjligheternas bostad) och Norrköping (Smartoteket) som
visar upp hjälpmedel till personer med någon funktionsnedsättning. IPad på turné har sen i juni varit i
Linköping och Motala, men även på ett LSS-boende i Linköping och i tidningsrummet på Motala
sjukhus. I det utrymme man visar hjälpmedel i Norrköping, Smartoteket, hade de redan en iPad med
taldagstidning. De föreslog istället att vi placerade den på Mötesplats Asken, vilket blev lyckat.

Information om projektet
Projektledaren har även i år spridit information om projektet vid två tillfällen. Det var dels i ett
seminarium på bokmässan i Göteborg som MTM ansvarade för, dels på SDK-dagarna i Stockholm.
Där medverkade även Anna Fahlbeck, tillgänglighetsbibliotekarie.
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Lärdomar
Generella lärdomar 2018
Vi har åter fått bekräftat att enträgen vinner. Kontakter och besök på boenden och avdelningar, av
bibliotekarier eller projektledaren, ger resultat. Påminn de personer du mött, med uppföljande mail
eller telefonsamtal. Ett uppföljande mail till chefer som INTE deltog på seminarium vi arrangerade i
maj, ledde till ett tiotal nya prenumerationer.
Fånga in eldsjälar. Vi har fortfarande inte hittat någon metod för hur man gör det. Men man känner
igen dem så snart de dyker upp. Det är personerna som vill, som prövar och som verkar kunna
prioritera utan att det är eller blir problem.

Att få en taldagstidning tar tid
Under projektet har jag fått mycket god erfarenhet av att beställa taldagstidningsprenumerationer.
Från början tänkte jag att respektive bibliotek och boende själva kunde ordna med prenumerationen
och gav dem den fakturaadress de skulle använda för att få den sponsrad av projektet. Dock märkte
jag efter ett tag att det inte hände något. Personal på boenden glömde bort att ringa till tidningen.
Jag bestämde mig för att byta taktik genom att göra beställningen åt dem.
Det finns flera delar i processen från att intresse för taltidning ska väckas, till dess att man faktiskt
har den tillgänglig att använda. Några delar tar lång tid.
Projektet har ju till stor del handlat om att överhuvudtaget skapa kunskap om att det finns något som
heter taldagstidning och hur man får tillgång till det. Att sprida den kunskapen i biblioteksvärlden har
varit enkelt. Det finns en förförståelse både om fenomenet och om tillgängliga medier. Dock har det
inte alltid varit lika självklart att övertyga om vikten av att det kan vara ett komplement som berikar
vardagen för personer som har läsnedsättning.
När man väl bestämt sig för att ta en taltidningsprenumeration vidtar nästa moment, att beställa
prenumerationen. I Östergötland ägs så gott som samtliga dagstidningar av NTM. Det finns olika
telefonnummer att ringa beroende på vilken dagstidning man vill ha som taldagstidning, men jag har
förstått att det bakom kulisserna är samma personer som hanterar prenumerationerna. Det skulle
underlätta om det enbart var ett telefonnummer man behövde ringa – och att man direkt fick tala
med en person som också kan hantera just taldagstidningsprenumerationer.
Oftast fick jag till svar att jag skulle bli uppringd av den person som hanterar taldagstidningar. Mot
slutet av projektet fick jag – på direkt fråga – till svar att varje person som svarar i telefonen om du
ringer och beställer en prenumeration, också ska registrera taldagstidningsprenumeration. Men
precis som det är inom biblioteken, så är vissa bättre på detta och andra känner sig mer osäkra och
hänvisar till kollega.
Det kan då ta dagar innan den kollegan hör av sig. Därefter är det MTM som kontaktar
prenumeranten för att bestämma typ av taldagstidning och vilken maskin som ska användas. Nästa
steg är att Polar Print får ärendet och ger uppdraget till taltidningsinstruktör.
Denna process kan ta två-tre veckor. Jag har det senaste halvåret fått veta detta av
prenumerationsavdelningen på tidningarna, det vill säga, de berättar att det kommer att ta två-tre
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veckor innan personen har taltidningen och att prenumerationen därför inte startar (och kostar
pengar) med en gång.
Dock har det vid ett flertal tillfällen blivit än mer försenat – vi pratar månader – och det har inte
riktigt gått att få klart var processen har fallerat. Detta gäller även när vi har tagit prenumerationer
på 8 Sidor som taldagstidning.
Ibland blir det dock problem hos mottagaren. Vid ett par tillfällen har utrustningen anlänt per post
utan att instruktör har varit inbokad. Om då någon annan än kontaktpersonen tar emot så är det inte
säkert att det noteras och utrustningen blir liggandes någonstans.
Det är mycket möjligt att det finns delar i processen som inte går att korta, från det att en person
eller organisation bestämmer sig för att de vill ha en taldagstidning till det att den finns på plats, men
uppenbarligen finns det ändå förbättringar att göra. Och vill vi att taldagstidningar ska komma till
användning så kan man putsa även på denna process.

Vad hade vi kunnat göra annorlunda, vad hade vi kunna utveckla?
Förra året förlitade sig projektledaren för mycket på att skriftlig information skulle nå fram. Det har vi
åtgärdat med att skicka information till fler och kombinera med muntlig kontakt.
I år förlitade projektledaren sig på att personal inom omsorgen är självgående. Det är de inte alltid.
Eldsjälarna är det till stor del, men det behövs intresse eller kompetens för att hitta på sätt att
använda taldagstidning i verksamheten. I och med att en prenumeration är tagen har man bara nått
en tredjedel av vägen. Därefter måste personalen övertygas om att använda den och till sist ska man
nå brukarna.
När det fungerar, som på några LSS-boenden och dagcenter, har man till exempel läst/lyssnat till
tidningen och sen diskuterat det som någon fastnat för. Men de flesta, speciellt inom äldreomsorgen
på boenden med personer med demenssjukdom, har valt att betrakta taldagstidningen som något
som fördriver tiden, inte något som kan berika de boendes liv och vardag.
Här har MTM ett arbete att göra, det vill säga utveckla ett lika fint material som finns för hur
läsombud, och annan personal inom omsorgen, kan jobba med olika tillgängliga medier som lättläst.

Vad var svårt att genomföra? Vad var mer svårt än förväntat?
Det var svårare än väntat att få de mindre biblioteken, där det kanske enbart finns en person som
jobbar med tillgängliga medier – och det på deltid – att göra mer i år. Trots att alla vid 2017 års slut
fick berätta hur det planerade för 2018 samt att projektledaren samtalade med alla våren 2018 om
deras planerade arbete, har ett antal folkbibliotek ändå inte genomfört aktiviteter som tar arbetet
med tillgängliga medier och taldagstidningar ytterligare ett steg framåt. Alla har haft möjligheten att
få ekonomiskt stöd för detta och enbart tre av fjorton bibliotek har nyttjat den möjligheten.
Om jag ska vara lite mer rättvis så gissar jag att några av de mindre biblioteken som har fått en
ljudkupa under året, betraktar det som ett steg i arbetet. Och det är det förvisso. Lyssningsmiljön för
taldagstidning har utvecklats på biblioteket och kanske har man på så sätt nått ut med kunskap om
att taldagstidningar finns.
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Men jag hade ändå förhoppningen att fler skulle öka samverkan med lokala LSS- och äldreboenden
samt med andra yrkesgrupper inom omsorgen som har nytta av att kunna mer om taldagstidningar
och andra tillgängliga medier.
Med de rapporter som kommer under året om svenskar och internanvändning, inklusive svenskar
med funktionsnedsättning, så har arbetet med att nå ut med information och kunskap om tillgängliga
medier och hur det fungerar, blivit än mer viktigt. Möjligen saknas insikten om vad dessa hjälpmedel
kan ha för betydelse, både för den enskilde individen och för delaktighet i samhället.
En notering också om marknadsföring. Med tanke på att vi nu upprepade filmvisningar på
pendeltågen och film på Götabibliotekens Facebooksida, trodde jag att flera folkbibliotek skulle länka
till sina Facebooksidor. Det skedde dock inte utan utfallet var lika magert som förra året.

Vad fungerade bättre än väntat? Vad fick vi på köpet?
Förra året upptäckte vi att antalet bibliotekarier som arbetar med tillgänglighet blev fler under året.
Det har inte skett någon ökning i år, men inte heller någon direkt minskning.
Jag var ett tag missmodig över hur dåligt det gick med användningen av taldagstidning inom
äldreomsorgen och desto mer glad över att LSS-omsorgen hittat sätt att använda Akila. Appen har vid
några tillfällen varit den förlösande punkten. De som prövat taltidningsspelare, men inte fått till det
med den, har haft större användning av appen.

Efter projektavslut
Vi har sammantaget fått så goda resultat av projektet och vi vill inte tappa det vi har uppnått. Vi har
gett förslag på fortsättning till MTM vilket man tackat nej till. Vi kommer att utveckla idén under
våren 2019 och söka medel från olika finansiärer samt förbereda samverkan med de folkbibliotek och
boenden vi tänker att vi ska arbeta tillsammans med i nästa steg.
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Bilaga 1
Kontaktuppgifter
MTM
Helena Kettner Rudberg
Lisbeth Byström
Tobias Willstedt
Eva Nilsson
Lovisa Karlsson Kjellin

helena.kettner.ruberg@mtm.se
lisbeth.bystrom@mtm.se
tobias.willstedt@mtm.se
eva.nilsson@mtm.se
lovisa.karlsson.kjellin@mtm.se

RBÖ
Elisabeth Cserhalmi
Lena Udd
Lillemor Engholm Guy

elisabeth.cserhalmi@regionostergotland.se
010-103 93 17
lena.udd@regionostergotland.se
010-103 93 20
lillemor.engholm.guy@regionostergotland.se 072-588 98 71

08-580 02 774
08-580 02 727
08-580 02 744
08-580 02 707
08-580 02 755
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Bilaga 2
Riskanalys för 2018 byggd på 2017

Risk
Uppdragsgivaren/chef på RBÖ slutar

S*K

Riskvärde
10 Mellan risk

Åtgärder
Informera ny chef

Projektledaren slutar

3 Låg risk

Lena kan inte medverka fullt ut

8 Mellan risk

Boka in regelbundna möten

Biblioteken vill/kan/förmår inte delta

9 Mellan risk

Stötta bibliotek som saknar kapacitet
Inspirera dem till att vara med

Syncentralen har problem med medverkan

6 Mellan risk
Inspirera och peppa, se till att teknik fungerar

LSS får problem/vill inte medverka
Äldreomsorgen har problem att/vill inte
medverka
Talsyntesljudet i spelaren är inte bra för dem
som hör dåligt

Spelaren kräver viss vana att jobba med
digitala verktyg (personal)

9 Mellan risk
Inspirera och peppa personalen
8 Mellan risk
Föreslå utveckling av apparat
16 Hög risk
Använd och om nödvändigt utveckla
instruktioner
Informera om support hos MTM och
taltidningshjälpen
12 Hög risk

Samarbete mellan bibliotek, syncentral, LSS
och äldreomsorg fungerar inte

4 Låg risk

Utvärdering av Region Värmlands arbete

5 Mellan risk

Det går inte att beskriva en metod som kan
användas av andra

3 Låg risk

MTM är inte nöjda med resultatet

4 Låg risk

S = sannolikhet att risken inträffar (1-5)
K = konsekvens om det inträffar (1-5)
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