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Sammanfattning
Projektet Digitala tjänster för alla är sprunget ur erfarenheter från projektet Taltidning till fler som
genomfördes 2017-2018 på uppdrag av Myndigheten för tillgängliga medier.
Syftet med Digitala tjänster för alla har varit att hitta metoder för samverkan mellan bibliotek och omsorg
för att öka brukares tillgång till och användning av olika digitala tjänster. Fokus har legat på bibliotekets
tjänster, men även andra appar har varit möjliga att användas.
Personal från tre folkbibliotek, två trygghetsboenden, fyra äldreboenden, tre gruppboenden samt tre
dagverksamheter från Motala, Åtvidaberg och Ödeshög har deltagit med 29 medarbetare och ca 50
brukare. Projektet har letts av personal från Regionbibliotek Östergötland. Finansiering har kommit ifrån
Regionbibliotek Östergötland, Kulturrådet och Digitalt först, det nationella projekt med
kompetensutveckling för all bibliotekspersonal inom folkbiblioteken, som pågår 2018-2020.
Metoden för projektet har varit en cykel som har bestått av 1) gemensamma utbildningsdagar för all
personal som varit med, 2) handledning med brukarna på respektive enhet och 3) uppföljning på
respektive enhet som avslutas med att sätta nya mål för nästa cykel.
Utbildningsdagarna har handlat om hur målgrupper med olika funktionsnedsättningar kan närma sig den
digitala världen. Olika forskare har berättat om sitt arbete och resultat därifrån. Personal från bibliotek och
omsorg har gett praktiska exempel från sitt arbete. Det ingick ett pass om bibliotekens digitala tjänster,
men även visning av andra appar som kan passa målgrupperna.
Det var öppet för bibliotek och enheter att pröva hur man ville lägga upp handledningsperioderna. Det
har blivit olika lösningar i olika kommuner och för olika enheter. Några har inte alls haft kontakt under
handledningsperioden. Andra har arbetat närmare varandra på så sätt att bibliotekarierna kommit till
boende eller dagverksamhet och varit med på vissa handledningar eller att brukare har kommit till
biblioteket och haft handledning med bibliotekarier där.
Vid uppföljningarna har oftast alla kunnat vara med, inklusive brukare, även om det inte alltid är samma
brukare som varit med vid alla tillfällen.
Uppföljningar och utvärderingar visar att brukarnas självständighet har stärkts. 60 % av projektdeltagarna
menar att brukarna nu kan använda digitala hjälpmedel och digitala tjänster till största delen helt
självständigt eller med något stöd av personal. Det har till och med hänt att brukare stödjer brukare.
Det är inte lika tydligt att delaktigheten i samhället har stärkts, men några enheter har nu till exempel
regelbunden högläsning från tidningar med hjälp av appar på surfplattan.
Flertalet av projektdeltagarna hade handlett andra någon gång innan projektet. Efter projektet säger så gott
som alla, både biblioteks- och omvårdnadspersonal, att de nu känner sig säkrare att handleda andra i att
använda digitala tjänster.
Alla enheter fick låna surfplattor för att kunna genomföra projektet. Men det krävs också trådlösa nätverk.
Enbart fyra av tolv enheter kunde erbjuda det, så projektet kompletterade surfplattorna med SIM-kort. I
maj 2020 hade ytterligare fyra enheter installerat wifi.
Alla enheter som ville, fick behålla surfplattorna och kommer att fortsätta att arbeta med digitala tjänster
tillsammans med brukarna, men även involvera ytterligare personal. Några enheter kommer att fortsätta
samverkan med biblioteket. Oavsett omfattning så har de nu stärkt kontakterna.
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Bakgrund
Regionbibliotek Östergötland har till uppgift att kompetensutveckla och stötta bibliotekspersonalen i
deras arbete med prioriterade grupper och med att utbilda invånarna i medie- och informations-kunnighet.
Personer med funktionsnedsättning är en av de prioriterade målgrupperna. 2017-2018 genomfördes
projektet Taltidning till fler i Östergötland på uppdrag av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.
Regionbibliotek Östergötland ledde projektet och Götabibliotekens tillgänglighetsbibliotekarier var en
viktig part i projektet. Syftet var bland annat kompetensutveckling i tillgängliga medier för personal inom
bibliotek och omsorg i Östergötland, med fokus på att öka kunskapen om dagstidning som taltidning och
tillgängliga medier som form.
Erfarenheter från projektet visade att kompetens hos personal inom bibliotek och omsorg är A och O om
taltidningen inte enbart ska bli beställd, utan även användas. Fler inom bibliotek och omsorg fick ökad
kunskap om taltidning och andra tillgängliga medier under projektperioden, men få använde dem på ett
konkret sätt. Det krävdes ytterligare kompetenshöjning. Med kompetens avses häri kunskap och förmåga
att använda digitala hjälpmedel och tjänster likväl som attityd till läsning och demokratiskt inflytande.
Under våren 2019 genomförde Regionbibliotek Östergötland en förstudie för att se om det fanns intresse
i kommunerna för att ta ytterligare i ett steg i arbetet med tillgängliga medier och att arbeta med ytterligare
digitala tjänster. I förstudien ingick också att undersöka erfarenheter från liknande projekt samt
möjligheterna till finansiering. Kontakter togs också med Studieförbundet Vuxenskolan Östergötland och
FUB Östergötland för eventuell samverkan under projektet.
Resultatet blev en projektbeskrivning för ett projekt där kommunerna Motala, Åtvidaberg och Ödeshög
ville delta. Regionbibliotek Östergötland skickade ansökan om bidrag till Kulturrådet och beviljades
läsfrämjande medel på 220 tkr. De deltagande kommunerna sökte också medel från Kulturrådet och
beviljades stärkta biblioteksmedel på 600 tkr.
Regionbiblioteket sökte även medel från Digitalt först, det nationella projekt med kompetensutveckling
för all bibliotekspersonal inom folkbiblioteken, som pågår 2018-2020. En del av syftet med det projektet
är att bibliotekspersonal ska kunna stötta olika målgrupper i digital kompetens. Projektet beviljades 300 tkr
och fick ett extra uppdrag att ta fram en kurs i hur man förmedlar tillgängliga medier, till den digitala
utbildningsplattformen Digiteket.
Även om förslag till projektet har sitt ursprung i arbetet med tillgängliga medier som taltidning och
talböcker, så skulle det även ingå andra appar och digitala tjänster som kan vara bra för brukarna att känna
till och använda.

6

Syfte
Syftet med projektet har varit att hitta, utveckla och pröva metoder för hur bibliotekspersonal och
omsorgspersonal, kan ge personer inom prioriterade målgrupper inom äldre- och LSS-omsorg, tillgång till
och kunnande i att använda digitala tjänster som taltidning, talböcker, appar som har med lässvårigheter
att göra, men även andra digitala tjänster som står till medborgarnas förfogande. Detta var tänkt att ske
genom att bibliotekspersonal skulle stärka omsorgspersonalens kompetens i digital teknik, och det skulle
ske med brukarnas medverkan.
Alla tre målgrupperna – bibliotekspersonal, omsorgspersonal och brukare – skulle involveras i innehåll
och upplägg av metod i enlighet med Innovationsguiden. Innovationsguiden är ett metodstöd för att
utveckla lösningar som utgår ifrån förståelse för användarens behov, men även de utmaningar som
medarbetare kan ställas inför.
Om de tre modellkommunernas metod blev effektiv var en tänkbar väg att de deltagande biblioteken
utbildar annan bibliotekspersonal. Ambitionen var även att kompetens i digital teknik och handledning av
detta, ska bli en del av både bibliotekspersonalens och omsorgspersonalens kompetenskrav.
Ytterligare ett syfte var att hos kommuner förankra vikten av att boenden har trådlösa nätverk installerade
för brukarnas användning.

Projektmål
•

•
•
•
•
•
•
•

Alla som deltar från biblioteken kan handleda personal inom äldre- och LSS-omsorgen i att utbilda
brukarna i att använda digitala hjälpmedel och digitala tjänster som taltidningsspelare, Akila, Legimus och
andra digitala tjänster som blir utvalda att ingå i verksamheten, som ett stöd för brukarens deltagande i
samhällsdiskussioner, kulturell upplevelse och livskvalitet.
Alla som deltar från personalen inom äldre- och LSS-omsorgen, känner sig säkra på hur de gör för att
handleda brukarna i att använda digitala hjälpmedel och digitala tjänster.
Brukarna som deltar kan använda de digitala hjälpmedel och digitala tjänster som ingår.
Brukarna upplever större självständighet och delaktighet i samhället.
Vi kan presentera en modell/metod som är överförbar till andra boenden och kommuner.
Projektledaren samarbetar med Digitekets redaktion i projektet Digitalt först med användaren i fokus, om
kursmaterial kring förmedling av tillgängliga medier, utifrån de lärdomar och erfarenheter vi får av
projektet.
Alla i projektet ingående kommuner får information om vikten av att brukare på boenden har tillgång till
trådlöst nätverk.
Modell/metod, erfarenheter och lärdomar presenteras i slutrapport för spridning.

Uppfyllelse av projektmålen presenteras under rubriken Resultat.
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Målgrupper
Tre kommuner har ingått i projektet: Motala, Åtvidaberg och Ödeshög.

Motala
I Motala har personal på Motala huvudbibliotek varit med. Det var tänkt att två medarbetare skulle delta,
men det har i huvudsak varit bibliotekarien som ansvarar för talböcker, Boken kommer och service till
omsorg och äldreomsorg, som har deltagit. Verksamhetsansvarig för DigidelCenter har deltagit i viss mån.
Sammanlagt fem undersköterskor från två vårdboenden för äldre och fyra medarbetare från två
gruppboenden för personer med funktionsnedsättning, deltog i projektet.
I Motala har även två arbetsterapeuter varit med på alla utbildningsdagar och medverkat som föreläsare.
En av dem arbetar för de gruppboenden som varit med och den andra för verksamhet inom äldreomsorg.

Åtvidaberg
I Åtvidaberg har två medarbetare från biblioteket varit med, en bibliotekarie och en biblioteksassistent,
båda med fokus på tillgänglighet.
Tre undersköterskor från ett trygghetsboende och fyra medarbetare från två olika dagliga verksamheter
har deltagit. Det var egentligen tänkt att enbart två medarbetare skulle vara med härifrån, men i praktiken
har ytterligare två personer involverats i handledningen på enheterna.

Ödeshög
I Ödeshög var det meningen att två medarbetare skulle vara med från biblioteket, en bibliotekarie och en
biblioteksassistent, men på grund av personalbrist har deras medverkan varit begränsad.
Från omsorgen deltog en aktivitetssamordnare för verksamhet på trygghetsboende och för äldre i
kommunen, två undersköterskor från två äldreboenden, en medarbetare från daglig verksamhet samt två
medarbetare från särskilt gruppboende. De senare har på grund av hög arbetsbelastning inte kunnat delta i
den omfattning det var tänkt.
I Ödeshög har även den arbetsterapeut som är knuten till äldreboendena i kommunen, varit med på
utbildningsdagar och till viss del i handledningen.

Antalet deltagande brukare
Antalet brukare som har varit med har varierat från enhet till enhet och över tid. Omvårdnads-personalen
bedömde det skulle gå att nå 40-60 personer. Det har i praktiken också blivit så många. Det är drygt 50
brukare som omvårdnads- och bibliotekspersonal har träffat och jobbat med mer kontinuerligt, och i
några verksamheter har ytterligare hyresgäster eller personer i daglig verksamhet som har varit med på
enstaka aktiviteter.
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Förändringar i syfte och projektmål
Ändringar i syfte
Det var från början tänkt att bibliotekspersonal skulle utbildas först i olika typer av appar och i hur man
handleder andra. Sedan skulle de i sin tur utbilda omvårdnadspersonal. Dessa skulle sen i sin tur handleda
brukarna inom äldre- och LSS-omsorg.
Under sommaren, i samband med detaljplaneringen av genomförandet, insåg projektledningen att det
skulle bli en alldeles för omständlig process. Istället beslutades att biblioteks- och omvårdnads-personal
skulle utbildas tillsammans och sen samverka i arbetet med målgrupperna på boenden och i dagliga
verksamheter. Bibliotekspersonal skulle stötta och handleda omvårdnadspersonal snarare än att utbilda
dem.

Utbildningsmaterial
Planen var att ta fram utbildningsmaterial för målgruppen brukare så regionbiblioteket sökte därför medel
från Arvsfonden. I mitten av september kom besked att Arvsfonden inte tillstyrkte några medel.
Projektledningen var trots allt ganska nöjd. Det var tillräckligt mycket att göra ändå med det som redan
var planerat att genomföras.

Bibliotekariernas roll
Strax efter första utbildningsdagen i slutet av september, hade projektledaren samtal med
bibliotekspersonalen för att förtydliga deras roll. Några kände lättnad över att de inte skulle utbilda
omvårdnadspersonalen, men var ändå något vilsna i hur de skulle agera. Projektledaren beskrev att deras
roll kunde bli olika djupgående, men att det fanns en stege från en önskvärd miniminivå till ett djupare
samarbete:
•
•
•
•
•
•

Hålla kontakt med omvårdnadspersonal. Är det något omvårdnadspersonalen tycker är svårt? Kan ni från
biblioteket hjälpa dem eller kan ni lösa det gemensamt?
Vara med på handledning för att uppleva hur olika personer (brukare) tar till sig att använda surfplattor
generellt och appar specifikt.
Vara ett aktivt stöd med appar som har med läsning att göra.
Vara ett aktivt stöd att hitta appar som passar individ.
Vara extraperson om någon omvårdnadspersonal har många brukare att hantera.
Stötta omvårdnadspersonal att hitta de vägar som gör att fler på boende och dagcenter blir intresserade.

Dessutom skulle de bidra i samarbete med Digiteket om kursmaterial kring förmedling av tillgängliga
medier.
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Genomförande
I juni 2019 stod det klart att det fanns en tillräckligt stor budget för att kunna genomföra projektet.
Projektledaren kontaktade de bibliotek och enheter inom omsorgen i Motala, Åtvidaberg och Ödeshög
som hade tillfrågats tidigare, för att få bekräftelse på att de fortfarande var intresserade av att delta.
I slutet av juni meddelade tre av fyra enheter i Åtvidaberg att de inte kunde vara med. Projektledaren
funderade på om det kunde bero på att hon inte hade träffat dem personligen under våren, att
regionbibliotekets relation med dessa enheter därför inte var lika väl upparbetade som i Motala och
Ödeshög?
För att inte tappa Åtvidaberg som deltagare, tog projektledaren kontakt med andra chefer i omsorgen. I
början på juli meddelade områdeschefen för äldre- och LSS-omsorg att Åtvidaberg enbart kunde ha med
två personal (anmälda sen tidigare) för dagverksamheten i detta projekt, då omsorgen även deltog i andra
projekt. Men några veckor senare, inför startträffen i Åtvidaberg, hörde chefen för trygghetsboendet av
sig. De ville gärna vara med och till starten hade vi tre enheter med från Åtvidaberg.
Under sommaren väcktes idén att det kunde vara bra att ha med arbetsterapeuter i projektet.
Projektledaren kontaktade därför kommunernas arbetsterapeuter. Motala och Ödeshög tackade ja till att
vara med. I Motala handlade det om två arbetsterapeuter som har huvudansvar för Möjligheternas bostad,
en inrättning där personer med funktionsnedsättning kan pröva olika hjälpmedel i hemmet. I Ödeshög var
det en arbetsterapeut som är knuten till äldreboendena i kommunen.
Under sommaren tog projektledaren även fram en mer detaljerad plan för genomförandet. I det arbetet
framgick att processen att först utbilda bibliotekspersonal som sen utbildar omsorgspersonal som in sin
tur handleder brukare, skulle bli alldeles för lång. Planen ändrades så att biblioteks- och
omvårdnadspersonal istället skulle utbildas gemensamt.
Formen för processen blev följande:
•
•
•
•
•

Startträffar med all personal som skulle vara med, inklusive chefer, på respektive ort
Brukarträffar med brukare och personal på de enheter som skulle delta, inklusive bibliotekspersonal
Utbildningsdag med forskning på hur digitala tjänster kan användas, praktiska exempel och genomgång av
olika appar, för biblioteks- och omsorgspersonal
Tre veckors handledning med brukare
Uppföljning med fysiska besök på omsorgsenheterna

Den senare delen – utbildningsdag, handledning, uppföljning – upprepades fyra gånger.
Den avslutande uppföljningen skulle ha gjorts kombinerad med utvärdering, för enbart personal och
chefer på konferens i Linköping. På grund av coronaviruset fick vi omvandla det till Skypesamtal med
respektive enhet.
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Startträffar
Projektledningens tanke var att startträffarna skulle genomföras redan i juni, men det visade sig vara för
optimistiskt. Omsorgen har långa planeringsperioder och det tog även tid för dem att svara. Istället
genomfördes startträffarna i slutet av augusti, början av september.
Det blev en startträff per kommun. Till dessa var chefer samt den personal som var anmälda att delta,
inbjudna, från både bibliotek och omsorg. Träffen inleddes med att alla fick presentera sig för varandra.
Därefter gick projektledningen igenom bakgrund, syfte, mål och planering för projektet. Det ingick även
avsnitt om vikten av demokratisk delaktighet och olika typer av digitala tjänster. Deltagarna från omsorgen
fick berätta om vilka digitala tjänster de trodde kunde bli aktuella på deras enheter. Inga beslut fattades
dock om vilka appar och digitala tjänster som skulle ingå, utan först skulle brukarträffarna genomföras.

Brukarträffar
Brukarträffarna genomfördes på samtliga omsorgsenheter som skulle medverka. Projektledaren förde
samtal med brukarna för att förstå vilka digitala tjänster som kunde vara mest intressant för var och en.
Omvårdnadspersonalen var med på dessa samtal och bibliotekspersonalen var också inbjudna. Träffarna
blev väldigt olika i form och kvalitet beroende på antal brukare som var med på mötet och individens
möjlighet att formulera egna önskemål, projektledarens förmåga att ställa frågor och föra samtalet vidare
samt omvårdnadspersonalens kunskaper om individerna.
Dessa samtal gav projektledningen insikten att det inte skulle gå att hitta några digitala tjänster/appar som
skulle passa för alla, förutom bibliotekens tjänster vilket var givet. I övrigt skulle det komma att skilja sig åt
både mellan äldre- och LSS-omsorg och inom en och samma enhet. Med andra ord gick det inte att
planera utbildningsdagarna utifrån perspektivet att ha djupare genomgång av vissa appar. Istället blev
fokus på kunskaper kring vad man generellt behöver tänka på när man ska använda digitala tjänster med
personer som har fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning.
En annan insikt var att det skulle kunna komma att bli fler brukare som skulle vara med i projektet än dem
projektledaren träffade på brukarträffarna. Till dessa träffar fick nämligen inte personalen alltid med alla
individer som de hade tänkt skulle vara med, antingen på grund av sjukdom eller för att brukaren var på
annan aktivitet. Ibland kunde projektledaren också ana att personalen tänkt lite väl snävt i vem som skulle
kunna delta och uppmuntrade dem därför att tänka vidare, att ta med fler i kommande aktiviteter.

Brukarträff i Åtvidaberg
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Utbildningsdagar
Utbildningsdagarna var till för att ge personalen kunskap om vad de behövde ta hänsyn till för att lära sina
brukare att använda olika program och fakta om olika typer av appar. Som beskrivits ovan, fanns det inte
behov av att gå igenom vissa appar som alla behövde, förutom de digitala tjänster som biblioteket
tillhandahåller. Det förekom dock tips på olika appar och digitala tjänster samt resultat av forskning som
berörde digitala tjänster och de målgrupper vi hade med i projektet. Följande programpunkter har varit
med.

Utbildningsdag 1
IN LIFE - självständigt liv för äldre med kognitiv nedsättning
Christina Samuelsson, biträdande professor, och Elias Larsson, doktorand, båda från Linköpings
Universitet, berättade om projektet IN LIFE och visade den portal som skapats på internet där man
samlat olika tjänster som CIRCA och CIRCUS, som kan vara till hjälp för personer med kognitiva
funktionsnedsättningar och deras anhöriga.
Mobil, surfplatta och appar som hjälpmedel
Arbetsterapeuten Carolina Åman från Möjligheternas bostad i Motala, beskrev de hjälpmedel som finns i
mobiler och surfplattor samt visade appar som är användbara för personer med funktionsnedsättning.
Att jobba som handledare
Samtal om rollen som handledare för bibliotekspersonal respektive omvårdnadspersonal. Samtalen leddes
av Liselott Drejstam, fokusbibliotekarie i Linköping, respektive Josephine Lindgren,
specialistundersköterska i Linköping.
Återkoppling från brukarträffar
Presentation av de digitala tjänster som har blev efterfrågade i brukarträffarna.

Utbildningsdag 2
Nycklar till kommunikation
Pia Käcker, forskare och projektledare, berättade om forskning kring metoder för brukarmedverkan och
teknikstöd som underlättar för personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar och
om Arvsfondsprojektet ”Vi är med!”.
Bibliotekets e-tjänster
Workshop i mindre grupper med genomgång av bibliotekets digitala tjänster som Götawebben, Biblio,
Legimus, Pressreader och Cineasterna. Workshopen leddes av Inger Hollström Flis, Kathrin Johansson,
Karin Fahlstedt, Anne-Sofie Brax och Åsa Arveberg från Götabiblioteken.
Jag på nätet
Juristen Elias Ibrahim från Diskrimineringsbyrån, gick igenom ”Jag på nätet”, ett metodmaterial som
syftar till att stärka och främja en god miljö på sociala medier och nätet i stort. Han gav även en översikt
över relevanta lagar.

Utbildningsdag 3
Ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och digitala aktiviteter i vardagen
Hur använder ungdomar och unga vuxna med utvecklingsstörning internet för att vara delaktiga i en
digital vardag? Kristin Alfredsson Ågren, doktorand och universitetsadjunkt i arbetsterapi, berättade om
sin forskning ur målgruppens perspektiv.
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Måndagar på bibblan
Pia Andersson Wredlert, samordnare för bibliotekets uppsökande verksamhet i Haninge kommun,
berättade om ett sexmånadersprojekt med fokus på digital delaktighet för vuxna personer med intellektuell
funktionsnedsättning, som nu har pågått i ett och ett halvt år och kompletterats med läsaktiviteter och VR.
Handledning för seniorer på dator/iPad
Kjell Edsälv, ordförande i SeniorNet Linköping, berättade om föreningens arbete och vad man kan tänka
på när man ska lära seniorer att hantera och lära sig It-teknik.
Osmo
Susanne Kastbom och Emelie Ekholm från Motala bibliotek hade en workshop där projektdeltagarna
testade Osmo, ett verktyg där analoga saker möter den digitala världen. Dessa verktyg kunde därefter
testas på boenden och i dagverksamheter.

Utbildningsdag 4
Projekt VR-Virtual Reality i Söderköping
Marita Aronsson, verksamhetsutvecklare på Söderköpings kommun, och Ida Sjösten, IT-pedagog,
berättade om VR-projektet riktat till dag-/daglig verksamhet och LSS- och äldreboende i Söderköping.
Vasaloppet i Ödeshög
Thomas Andersson, arbetsterapeut, och Marie-Louise Lunell, aktivitetssamordnare, berättade om fysisk
aktivitet med filmvisning av miljö.
Planeringsverktyg på boenden
MEMOplanner är ett verktyg för att ge en ökad delaktighet och självständighet på ett boende. Lena Schön
och Emilie Gerde från Abilia berättade om funktioner och om hur boenden använder verktyget i
praktiken.
Shared reading
Catharina Kåberg, handläggare på Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), presenterade Shared
Reading, en metod för högläsning i grupp som har tagits fram i England. Fokus ligger på att mötas över
litteraturen. Rapporter visar att metoden, som används för många olika målgrupper, ger deltagarna en
ökad upplevelse av välbefinnande, gemenskap, självförtroende och självkänsla m.m.
PlaymÄkers
PlaymÄkers är ett projekt i Södertälje i samverkan mellan kultur och omsorg, där man skapar
generationsmöten, väcker minnen och aktiverar sinnen med ny teknik och kultur som verktyg. Josefine
Kraft och Joel Holm som berättade om hur de arbetar.

Handledningsperioder
Efter respektive utbildningsdag följde en handledningsperiod. Under den skulle omvårdnads-personalen,
gärna tillsammans med bibliotekspersonalen, handleda hyresgästerna på boenden och de som deltar i
kommunens dagverksamheter. Det fanns inga krav från projektledningen på hur detta skulle ske utan det
var fritt fram att lägga upp arbetet utifrån vad som passade brukarna och verksamheten. Projektet erbjöd
vikarieersättning motsvarande 4 timmar/vecka för omvårdnads-personal och 3 timmar/vecka för
bibliotekspersonal för handledning. De kunde använda dessa timmar när de ville under
handledningsperioden.

Trekantens trygghetsboende Åtvidaberg
Från Trekantens trygghetsboende deltog tre undersköterskor som bland annat har i uppgift att hjälpa
hyresgästerna med aktiviteter. De var redan på gång att göra något kring surfplattor. De hade två
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surfplattor själva och fick låna två från projektet. Bibliotekspersonalen har också tagit med surfplattor vid
handledningstillfällen. Hyresgästerna har därför kunnat handledas individuellt.
Omvårdnadspersonalen valde att bjuda in hyresgästerna till regelbundna samlingar en gång per vecka i två
omgångar. Det blev fem respektive tre onsdagsträffar kl. 13.30-15.30. Personalen valde vad man skulle
jobba med för digitala tjänster och appar, utifrån inriktning på projektet och utifrån kunskap om deras
hyresgäster. Vid de tillfällen man specifikt arbetade med bibliotekets e-tjänster, fanns även
bibliotekspersonalen på plats för att hjälpa till med handledningen. Så här såg programmet ut:
16/10
23/10
30/10
6/11
13/11
4/12
11/12 och 18/12

Hantering av surfplatta, kvällstidningar, förväntningar
Musik och poddar
Bibliotekets digitala tjänster
Apparna CIRCUS och CIRCA
Google, inhämta information, reflektion
Olika appar för spel
Egna önskemål, repetition

Träning av digitala tjänster på trygghetsboende
Foto: Karin Fahlstedt
Efter dessa samlingar har de flesta av hyresgästerna kunnat fortsätta att använda appar på egen hand.
Personalen finns till hands för de som vill ha stöd.
Efter tredje handledningsperiodens uppföljning, beslutade brukare och bibliotekspersonal att starta en
bokcirkel. Även om det är flera hyresgäster som läser regelbundet sen tidigare, så har man inte testat att
läsa samma bok och diskutera. Bibliotekspersonalen hjälpte dem att komma igång, men just nu är arbetet
vilande på grund av coronavirussituationen.

Åkervallens och Björktrastens äldreboende i Motala
På Åkervallen valde personalen att arbeta med gruppen, snarare än individer. De kände sig något
begränsade i vad de kan göra med hyresgästerna. Så gemensamt har man till exempel lyssnat på musik via
Spotify. De boende gillar att få gissa vilken artist som spelas och att få önska vilken låt man ska lyssna till,
alltifrån Harry Brandelius via Tomas Ledin till arabisk musik.
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Personalen har också använt surfplattan några gånger i veckan i samband med eftermiddagsfika.
Personalen kallar det för läsgruppen. Hyresgästerna får välja ett ämne de är intresserade av att lära mer om
och/eller diskutera. Personalen läser högt från den information de hittar när de googlar på ämnet.
Hyresgästerna vill höra om Sverige och om världen, men samtalen kan också handla om lokala kändisar
eller historiska personer.
I samband med utvärderingssamtalet i april, läste personalen mycket från Aftonbladet om coronavirus.
Även om det är dystert ville hyresgästerna höra om det varje dag. Personalen läser också ur Motala
Vadstena Tidning (MVT), den lokala dagstidningen.
Det är dock ett par individer som man har jobbat något mer med individuellt. En av dem är en dam på
över 90 som redan har viss vana vid dator och som använder mail och Facebook regelbundet.

Uppföljningsträff på Åkervallen
På Björktrasten har man också testat samtal vid eftermiddagsfika, men även jobbat något med individer
för att de ska kunna se sitt favoritprogram på SVT-play eller att ta foton som man sen skickat till anhöriga.
Hyresgästerna här har flera funktionsnedsättningar, bland annat synnedsättning, vilket gör det svårt för
dem att använda surfplattor individuellt. Personalen kommer dock framgent att fortsätta med att fånga
upp ämnen för dem att samtala om och ta stöd av appar och sökning på webben.

Fyrväpplingen, Solgården och Lysingsgården i Ödeshög
På trygghets- och äldreboendena i Ödeshög har personalen haft gemensamma träffar för hyresgästerna
och tittat på film ihop, bland annat dokumentären om bloggerskan Dagny Carlsson.
Personalen har också arbetat individuellt med hyresgästerna. På äldreboendet började man med att fånga
upp var brukarna hade bott förut och letade information om deras släkt. Senare har de bland annat arbetat
med memoryspel, pussel och filmsnuttar.
Personalen har lagt in handledningspass olika dagar när det har passat i arbetet. En del hyresgäster kan bli
väldigt fokuserade och sitta själva i över en timme med pussel och memoryspel. Personalen har även, på
hyresgästernas fråga, tagit foton och skickat till anhöriga. De har då använt personalens telefoner.
Undersköterskan som arbetar med hyresgäster som har en demenssjukdom, har försökt att hitta digitala
tjänster och appar som passar det som fortfarande är friskt hos individen. De har till exempel tittat på
Google Earth och memoryspel. De har också lyssnat mycket på musik. I april hade boendet en hyresgäst i
livets slutskede och personalen använde då surfplattan för att spela musik som var bekant för hen. Det
lugnade.
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I Ödeshög har man också testat CIRCA, programmet som ger förslag på bilder, musik etcetera som
samtalsämnen, men en del hyresgäster har varit så pass långt gångna i demenssjukdom att personalen ändå
har behövt styra vad man ska samtala om.
På trygghetsboendet trodde aktivitetssamordnaren att hyresgästerna skulle vara intresserade och bli
självständiga och att någon till och skulle vilja lära sig betala räkningar. Men så blev det inte. Hon har
annonserat och bjudit in till träffar. När det har kommit många hyresgäster till träffarna, har de till
exempel tävlat med ord i appen Gissa bilden eller frågesport. Individuellt har de pusslat, löst korsord och
läst tidning. Aktivitetssamordnaren upplevde att det fungerade bäst att jobba med dem individuellt.
Allt arbete med digitala tjänster och olika appar har dock gett mersmak och personalen på äldreboendet
planerar att prova på andra hyresgäster på avdelningen och nyttja hyresgästernas egen tid till handledning.

Uppföljningsträff på Fyrväpplingen
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Gruppboenden
De individer som varit med från gruppboenden och dagliga verksamheter, skiljer sig från individerna på
äldreboenden i en viktig sak, nämligen att många redan har viss vana av smartphones och av surfplattor.
Deras ingång i projektet var därför en annan.
Det har varit med tre gruppboenden i projektet. Ett av dem har haft hög arbetsbelastning och i praktiken
inte kunnat göra så mycket i projektet. Personalen hade en tanke att försöka bryta brukarnas fokus på
datorspel och hitta andra digitala tjänster för dem att ta del av. Personalen hade gärna sett ett ökat
deltagande i vad som händer i det lokala samhället, men det får prövas vid ett annat tillfälle.
Övriga två gruppboenden, båda i Motala, skiljde sig också något från varandra. I det ena bor något yngre
personer och i det andra något äldre. Alla hyresgäster arbetar i olika dagliga verksamheter. Även om det
finns gemensamma utrymmen i båda gruppbostäderna, så vill de yngre gärna vara för sig själva efter en
lång dag på arbetet. De äldre kan dock ta en stund och umgås. Personalen har därför kunnat göra en del
gruppgemensamt på det gruppboendet.
Till största delen har dock personalen arbetat med individerna på båda ställena. Individerna har inte alltid
kunnat formulera exakt vad de vill testa utan personalen har, utifrån kunskap om individen och hens
vardag, kommit med förslag. Det har i de flesta fall fallit mycket väl ut.

Uppföljningsträff på Båtsmansgatan
Sålunda har en brukare lärt sig använda Youtube själv för att lyssna på sitt favoritband och att sms:a från
den mobil som hen hade sen tidigare. Hen har nu fått egen surfplatta och dator, tack vare de framsteg som
gjorts.
Två av de personer personalen har handlett mest, gör sina matinköp online. Dessa två skulle kunna göra
inköpslista tillsammans med personal, istället för att personalen gör det åt dem, så det finns
utvecklingsmöjligheter.
En annan brukare läser om vad som händer i världen i tidningars appar och kommer sen till personalen
och frågar och berättar, speciellt om det handlar om något dåligt. Hen kollar nu även reklamblad på app
istället för papperstidning. Hen kunde vara stressad av att inte ha fått reklamblad, men är lugnare nu när
det finns alternativa sätt att läsa dem.
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På det andra gruppboendet med de äldre hyresgästerna, var det hälften av dem som hakade på projektet i
början, men över tid har alla blivit nyfikna och intresserade. Två av sex hade surfplatta eller dator sen
tidigare. Nu har ytterligare två köpt egna surfplattor.
Några av dem spelar än så länge enbart spel, men personalen planerar att hjälpa dem att läsa böcker också.
Andra lyssnar mest på musik. En yngre kollega till den personal som var med i projektet, har kopplat in
Tabata, en app för intervallträning som används mycket när hon jobbar.
Den stora vinsten är att intresset för digital teknik har ökat markant hos brukarna och även lite grann hos
omsorgspersonalen. En del av personalen ifrågasatte om brukarna skulle klara av att till exempel hantera
lösenord, men många av de tjänster de använder, kräver inte lösenord utan man trycker bara igång.
Personalen och föräldrar har märkt att brukarna kan öppna en app själva efter att man har visat dem några
gånger. Det har lett till att några av brukarna nu har fått egna surfplattor och/eller tillgång till wifi vilket de
är mycket glada för. De har fått en aktivitet till att ägna sig åt, förutom det de brukar göra på fritiden. För
vissa har det även stärkt det allmänna välmående.
Dock, baksidan har visat sig vara att hyresgästerna kan bli liknöjda. De fastnar gärna i det de har lärt sig.
Så här i efterhand menar en av medarbetarna på boendet, att man måste försöka få in läsning och starta en
läsgrupp med en gång. Idén med läsgrupp kom personalen på i mitten av projektet, men menar nu att de
kunde ha ordnat med från början. Personalen tänkte att de skulle börja med spel, men brukarna fastnar
gärna i det. Nu får personalen jobba mer för att övertyga brukarna om att testa andra tjänster också, som
läsning. Den läsning man har idag är kopplat till att en del hyresgäster kommer hem från daglig
verksamhet och pratar om nyheter de hört på jobbet. Då kan personalen fånga upp ämnet och knyta an till
vad som står i tidningen till exempel.
Det här gruppboendet planerar fortfarande att starta en läsgrupp, möjligen med tidning som bas, berättar
en av medarbetarna:
”Jag är för läsning, vill att de som kan ska få hänga med i matchen om vad som händer och sker, man ska
inte behöva lyssna på andra, utan läsa själv och kanske vara den som drar igång ett samtal med andra på
boendet.”
Personalen på båda dessa ställen har informerat och involverat sina kollegor. Ett par av medarbetarna har
till och med haft föreläsning för kollegor på annat gruppboende Motala, och de gör gärna mer sådant.

Daglig verksamhet inom LSS-omsorgen
Tre dagliga verksamheter deltog i projektet. Precis som inom gruppboendena har personalen kunnat fånga
upp ganska många individer, men även arbetat delvis i grupp.
På ett av dessa involverades en arbetsterapeut som har kunnat arbeta med individer och mindre grupper.
För ett par av individerna har det blivit ett stort lyft att självständigt kunna hantera olika appar och annat
som följer av det. En av brukarna kan nu själv reservera böcker och hämtar dem sen på biblioteket. En
annan har tränat finmotoriken genom att zooma in och ut när hen arbetar med färgläggning i en app för
målning av bilder. Chefen för denna verksamhet menar att det även är bra för det konstruktiva tänkandet
och att se orsak och verkan:
”Vi ska under våren ha ett möte om hur vi ska satsa på det digitala framöver för de som har olika
förmågor och även de som kommer ifrån gymnasiet och som kan dator, men ägnar tid till spel. Projektet
har pushat på detta samtal. Vi måste hitta andra vägar att arbeta med brukarna och då är det digitala en
del. Och vi måste vara mer målinriktade, hur ska vi använda det? Vi har textil verksamhet, utomhusarbete,
industri och café. Vi måste även ha it. Vi får hitta vår grej utifrån de individer vi har. Detta projekt är en
jättebra början.”
Även annan dagverksamhet på samma ort bestämde att de skulle jobba både individuellt och med grupp.
Det individuella arbetet bottnar i att personerna som kommer dit har så olika kunskapsförutsättningar.
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Den deltagare som har varit mest intresserad av att lära mer, är nu till exempel säkrare på sms och
använder Bank-Id. Hen har överhuvudtaget blivit mer självständig, sätter sig vid datorn och jobbar, eller
frågar efter paddan.
Denna arbetsplats har inte något bra utrymme för gruppövningar, utan då har man istället gått till
biblioteket och haft övningar där. Det har varit uppskattat av brukarna och känts lite mer ”på riktigt” att
man har en bokad aktivitet på ett annat ställe.
Personalen känner dock att de har haft lite svårt att få kontinuitet i att handleda individerna, då det
periodvis har varit brist på personal.
På den tredje dagverksamheten har man försökt att hitta olika tjänster och appar som passar de olika
brukarna. Personalen här menar att det går att hitta något till alla, som tidningar med gamla bilar,
Youtube-klipp (vilket flera använde sen tidigare), Spotify, spel och annat i syfte att lära mer, som enkla
korsord. Lek- och lär-appar var deras huvudfokus och det har fungerat i gruppen. De har använt appar när
det har varit lugna stunder och brukarna inte har haft något annat de velat göra eller haft en stund över.
Apparna har också ersatt fysiska papper. Om det i schemat för dagen ingår korsord och arbetsblad, har
personalen använt appar istället. Brukarna har därmed kunnat testa att använda apparna och de som inte
använt mobiltelefon eller surfplatta innan, har kunnat lära sig vad som händer när man drar med fingret
över skärmen. Eftersom personalen brukar behöva be de som redan använder mobil, att lägga undan den
och inte spela spel, så har personalen till viss del undvikit att ha spel på surfplattan utan visat andra appar
istället.
Brukarna har gjort några aktiviteter gemensamt, som Gissa bilden, Hänga gubbe eller klipp på Youtube.
Personalen speglar då surfplattan till en tv-skärm. Man har även tittat på appen ”Så gör man – Hygien”
tillsammans. Det var egentligen ämnat för en person som det var mest bekymmersamt med, men
personalen ville inte peka ut en individ och tittade därför på den gemensamt. Och det var bra för det blev
en aha-upplevelse för både personal och brukarna.
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Uppföljning
Efter respektive handledningsperiod besökte projektledaren – oftast tillsammans med bibliotekspersonal
– brukarna och personalen på respektive enhet. Syftet med dessa besök var att få grepp om vilka appar
man hade testat och hur det hade fungerat. Det var utmärkta tillfällen att påminna om hur olika appar
fungerar, men även att få höra om nya appar man hade testat och att sprida kunskap om dessa.
Projektledaren och bibliotekspersonalen passade även på att fånga upp tankar om ytterligare behov av
digitala tjänster, för att sen försöka hitta lösningar på dessa.
Uppföljningsträffarna blev på detta sätt ett tillfälle att både fördjupa kunskapen om olika digitala tjänster
och hur de fungerar i praktiken, och att stärka kontakterna mellan de deltagande brukarna och
projektledning samt mellan personal inom omsorg och bibliotek.
Ofta avslutades träffen med frågan om vad omsorgspersonalen planerade att göra under nästa
handledningsperiod. Projektledaren skrev minnesanteckningar och skickade tillbaka till personalen så att
det blev en påminnelse om samtalet. Efter samtliga träffar sammanställde projektledaren ett dokument
med alla tips på nya appar som prövats på olika enheter. Denna lista fick alla deltagare sen tillgång till via
mail och via projektets webbsida.
Uppföljningsträffarna genomfördes efter var och en av de första handledningsperioderna. Efter den fjärde
var planen att ha en gemensam träff för all personal som deltagit, men det gick inte att genomföra ett
fysiskt möte på grund av coronavirusläget. Istället omvandlades det till Skype- och telefonmöten med
personal på respektive enhet.

Uppföljningsträff på Björktrasten
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Uppföljningsträff på Dagverksamheten i Åtvidaberg

Uppföljningsträff på Kalkstensvägen i Motala

Uppföljning på Ängens dagcenter i Ödeshög
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Teknik och IT
Det var uttalat från början att varje enhet som deltog skulle få låna en till två surfplattor. I projektet
återanvändes tio surfplattor som köptes in till projektet Taltidning till fler. Ytterligare några nya köptes in
för att säkra att alla enheter hade tillgång till surfplattor. En enhet hade redan två surfplattor själva, så de
klarade sig därför på egen hand. Två boenden hade så många individer som var med i projektet att de fick
låna två surfplattor.
Av de tolv enheterna var det enbart fyra som hade trådlöst wifi i sina lokaler. Projektet kompletterade
därför med SIM-kort till de flesta surfplattorna.
Under projektets gång upptäckte omvårdnadspersonalen att det behövdes ytterligare hjälpmedel, vilket
köptes in till dem som ville ha. Det var pekpennor så att det skulle bli lättare att klicka på länkar, stöd för
att kunna ställa surfplattan på bordet, greppramar så att man fick bättre grepp om surfplattan samt
HDMI-kablar så att surfplattorna kunde speglas på TV-skärmar.

Test av OSMO på äldreboende i Ödeshög.
Surfplattan som ligger på bordet är i en greppram.

Digitalt först
Regionbibliotek Östergötland sökte och fick ekonomiskt bidrag från det nationella projektet ”Digitalt
först med användaren i fokus" som genomförs 2017-2020 och är ett nationellt digitalt kompetenslyft för
bibliotekspersonal. Vi fick två uppdrag från dem. Det ena var att ha ett utbyte med Ljungby bibliotek som
hade ett liknande projekt. Det andra var att ta fram en kurs om hur man förmedlar tillgängliga medier till
lärplattformen Digiteket.

Ljungby bibliotek
Projektledaren kontaktade Victor Fransson, IT-bibliotekarie på Ljungby bibliotek i början på oktober
2019. De hade sökt och fått stärkta bibliotekspengar från Kulturrådet för att starta ett mobilt Makerspace.
Första året riktade de sig till barn, men nu, andra året, ville de testa att använda utrustningen hos äldre. De
skulle testa detta på ett äldreboende i november och projektledaren fick följa med.
Detta äldreboende har drygt 50 hyresgäster. Man arrangerade testet i aktivitetsrummet på äldreboendet.
Det brukar komma fem till 20 personer på aktiviteter och denna dag kom det ett femtontal hyresgäster
och en del nyfikna från personalen.
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Biblioteket testade här två aktiviteter: Osmo och VR.
Osmo är ett spel främst riktat till barn. Det består av ett antal appar som man laddar ner på surfplattan, en
liten spegel som man sätter på surfplattan och som speglar ytan framför surfplattan via surfplattans
kamera, in till appen, samt ett ställ för surfplattan. Och så finns det ett antal olika spel med fysiska
komponenter som man lägger och använder på bordet framför surfplattan.

Bibliotekarie visar hyresgäst hur Osmo fungerar
Det finns bland annat ett spel där man bygger ord med bokstäver, ett annat för att räkna med siffror och
ett tredje att lägga pussel. Man kan spela en eller två mot varandra och det finns olika svårighetsgrader.
De testade även VR. Ljungby bibliotek hade köpt in en kraftfull dator och VR-glasögon. De hade valt
systemet HTC Vive. De tre program de visade på äldreboendet var Google Earth, ett
undervattensprogram och Astrid Lindgrens lägenhet i Stockholm. Alla tre var populära.

IT-bibliotekarien och personal på boendet hjälper en hyresgäst att använda VR-glasögonen

Inspiration för vårt projekt
Projektledaren blev väldigt inspirerade av arbetet som Ljungby bibliotek gjorde och valde att ganska
omgående köpa in Osmo-spel, ett set för respektive kommun samt ett extra till Regionbibliotek
Östergötland. I januari utbildades projektdeltagarna och sen kunde de testa med brukarna.
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Några valde att ha den här aktiviteten för brukarna på biblioteket och hade då extra stöd från
bibliotekspersonalen.

Projektdeltagarna utbildas i Osmo

Projektledningen undersökte också om VR skulle vara något för att pröva i projektet. Mjölby kommun
hade ett försök med VR på ett äldreboende i Skänninge och projektledaren besökte dem i december. Även
denna utrustning var med separat dator, VR-glasögon med inbyggda sensorer och trådlösa handtag. De
använde systemet Oculus och hade även en 360-graders-kamera.
På detta boende använde man betydligt fler program jämfört med Ljungby. Chefen för vårdboendet
menade att ett vårdboende kan blir mer eftertraktat med VR. Det ger fler upplevelser. Men samtidigt hade
chefen en önskan att kunna använda VR som rehabiliteringsverktyg och där var de inte än.
Efter studiebesöket i Skänninge diskuterade projektledningen om VR skulle prövas i Digitala tjänster för
alla, men beslutade att det inte var läge att köpa in ett så avancerat system i 30-40 tkr-klassen. Samtidigt
vore det bra att visa på möjligheterna för deltagarna. Chefen från Skänninge tillfrågades om att vara med
vid sista utbildningstillfället i mars 2020, men det gick inte att ordna. Av en tillfällighet fick
projektledningen veta att även Söderköping har haft ett VR-projekt och ansvariga för detta arbete kunde
vara med på utbildningsdagen.
De hade med sig två VR-glasögon av märket Oculus Go. Detta är ett enklare system som enbart innefattar
att man laddar ner en app och köper VR-glasögon. Till dessa finns ett trådlöst handtag för styrning. I
appen finns flera gratisprogram med bilder, filmer eller miljöer man kan röra sig runt i.
Återigen blev projektledningen inspirerade och beslutade att köpa in ett set till respektive kommun som är
med i projektet. VR-glasögonen levererades i samma veva som beslutet att minska på sociala kontakter.
Dock finns de nu i respektive kommun och kommer att börja användas inom kort.
Projektet har inte köpt någon 360-graders-kamera, men det är absolut en väg att pröva om man vill
utveckla bibliotekens tjänster med visningar av evenemang, lokala utställningar, miljöer med mera.

Kurser till Digiteket
Projektledaren insåg ganska tidigt att det inte skulle gå att enbart göra en kurs om förmedling av
tillgängliga medier som även inbegrep arbetet med att utveckla samverkan med omsorgen om digitala
tjänster. Det blev därför två kurser, en om att förmedla tillgängliga medier och en om att förmedla digitala
tjänster.
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Kurserna skrevs i januari-april med stöd av bibliotekspersonal och några enstaka medarbetare från
omvårdnadspersonalen. Kurserna levererades till Digitekets redaktion i april 2020. Digiteket har inte gett
besked om och hur de kommer att användas.
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Resultat och utvärdering
I april fick all personal som deltagit i projektet, svara individuellt på en webbenkät. 16 av 29 personer
skickade in svar på den. Dessutom hade projektledaren Skype- eller telefonsamtal med all personal utom
tre. Dessa samtal genomfördes gruppvis på respektive arbetsplats.
Frågorna i webbenkäten och i samtalen handlade dels om uppföljning av resultat, dels utvärdering av olika
moment i projektet.
Här följer först uppföljning av projektmål och beskrivning av andra resultat. Därefter följer en
sammanfattning av utvärderingen.

Uppfyllelse av projektmål
Handledarrollen
•

•

Alla som deltar från biblioteken kan handleda personal inom äldre- och LSS-omsorgen i att utbilda
brukarna i att använda i digitala hjälpmedel och digitala tjänster som taltidningsspelare, Akila, Legimus och
andra digitala tjänster som blir utvalda att ingå, i verksamheten, som ett stöd för brukarens deltagande i
samhällsdiskussioner, kulturell upplevelse och livskvalitet.

I samband med att den mer detaljerade planeringen började i juli, ändrades det första projektmålet till att
bibliotekspersonalen skulle vara ett stöd för handledarna, inte utbilda dem, vilket var underförstått i ordet
handleda. Genomförandet av projektet skulle bli onödigt omständligt om man först skulle utbilda
bibliotekspersonal som sen skulle utbilda omvårdnadspersonal, som i sin tur skulle utbilda brukare.
Beslutet blev istället att personalen från biblioteken och omsorgen skulle utbildas samtidigt.
All personal som var anmäld att delta i projektet, har inte kunnat vara med. Orsakerna är personalbrist på
bibliotek, stor omsättning av hyresgäster på boende, omfattande kräksjuka på äldreboende samt sjukdom
hos personal.
Av 29 deltagare från personal på bibliotek och omvårdnad har 25 varit aktiva rakt igenom projektet. På en
arbetsplats bytte man projektmedarbetare ungefär halvvägs (på grund av graviditet) och det bytet
fungerade fint. På sex (av tolv) arbetsplatser inom omsorgen, har ytterligare medarbetare blivit involverade
på eget initiativ från enheten.

•

Alla som deltar från personalen inom äldre- och LSS-omsorgen, känner sig säkra på hur de gör för att
handleda brukarna i att använda digitala hjälpmedel och digitala tjänster.

I den uppföljande och utvärderande webbenkäten ställdes frågan om man själv eller någon kollega
brukade handleda eller visa andra (kolleger, besökare, boende) hur man använder olika digitala tjänster
innan projektet?
Huvudparten svarade att de hade handlett tidigare och två att kollegor gjorde det. Enbart en svarade att
hen och inte heller kolleger hade gjort det tidigare.
På frågan hur ofta detta skedde svarar en dagligen, tre personer varje vecka och nio någon gång per
månad. Två gjorde det väldigt sällan.
På frågan om hur trygg man kände sig på en skala från väldigt osäker (1) till mycket säker (5) svarade de
som hade agerat handledare tidigare följande:
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Skala
1 osäker
2
3
4
5 mycket säker

Antal personer
0
2
6
3
3

Det som gjorde att man kände sig säker var i första hand att man har egen kunskap i hur e-tjänster/appen
fungerar (9), i andra hand att man kunde uppfatta om personen man handleder/visar, förstår det man går
igenom (7) och i tredje hand ens sätt att förklara för den som man handleder/visar (2).
Det som å andra sidan gjorde en del osäkra var i första hand ens förmåga att förklara för den man
handleder (4) men i princip lika mycket beroende på att man inte hade kunskap om tjänst/app (3), och om
man kunde uppfatta om personen man handleder/visar, förstår det man går igenom (3).
Och så här tyckte personalen att handledningen har fungerat i projektet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att ha ett bestämt område kring varje tillfälle har gjort handledningen enklare. Även en bestämd dag i
veckan har gjort att projektet har flutit på.
Den handledning jag gjort i projektet är en naturlig förlängning av den verksamhet som jag arbetar med
dagligen på vårt DigidelCenter. Jag känner mig trygg i den rollen.
Det har fungerat bra, bra kommunikation.
Det har fungerat bra, med det vi har använt oss av. Olika appar med bl.a. korsord, kunskapsspel, SVT play,
Youtube, musik, övningar, tidningar. Jag och mina kollegor har hjälpt brukarna med övningarna. Vissa har
klarat av på egen hand.
Gjort detsamma som innan och lite till eftersom projektet har gett inspiration till lite nytt.
I början av projektet visade vi mest funktionerna men gick snabbt över till att ”brukaren” fick göra själv.
Det har varit svårt att sitta på händerna när man märker att tålamodet brister men det blir bättre med tiden!
Lärt mig mycket om att det tar tid.
Vi har från början planerat vilket ämne vi skulle titta på för varje tillfälle. Det har varit bra för både oss och
deltagarna. Vi har delat upp oss så vi suttit med två deltagare per platta.
Vi har träffats både i grupper och individuellt. Individuell handledning har varit lättare och bättre på våran
arbetsplats.
Vid behov har jag visat mina kollegor hur främst Legimus fungerar eftersom all personal på min arbetsplats
inte har behörighet.

Personalen fick även svara på hur de känner sig i rollen som handledare idag? Skalan går återigen från
väldigt osäker (1) till mycket säker (5):
Skala
1 osäker
2
3
4
5 mycket säker

Antal personer
0
1
1
10
4

Det finns en tydlig rörelse i positiv riktning. Fler har blivit mer säkra i sin roll som handledare. Ingen har
blivit mer osäker. Det var förstås inget som var förväntat skulle ske, men det är ändå värt att notera.
Det som idag gör dem säkra är att man kan uppfatta om personen förstår (11), den egna kunskapen i
hur e-tjänst/app fungerar (10) och ens sätt att förklara (9). Det är fler som nu känner större säkerhet i alla
tre delarna, men den största skillnaden jämfört med före projektet, är att de känner sig säkrare i sättet de
förklarar.
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I vad som fortfarande gör en osäker är det i första hand en sätt att förklara (4), okunskap i hur e-tjänster
fungerar (3), och att man inte kan uppfatta om personen har förstått (2). Så här berättar en
biblioteksmedarbetare:
”Jag har inte jobbat lika länge som min kollega och inte digitalt, men jag har växt i min roll. Det har varit
jättegivande. Jag har haft prestationsångest när man ska vara handledare, men nu vågar jag, även om jag
inte alltid vet. Den känslan är ny för mig. Jag måste inte kunna även om jag är på biblioteket. Jag har växt i
min roll som it-handledare och fått pröva många olika appar och hittat appar som jag använder själv.”

Brukarnas användning av digitala tjänster
•
•

Brukarna som deltar kan använda de digitala hjälpmedel och digitala tjänster som ingår.

Sex projektdeltagare av 27 som var med i utvärderingssamtalen, menar att de brukare som varit med nu
kan använda digitala hjälpmedel och digitala tjänster till största delen helt självständigt.
Tio beskriver att vissa av brukarna kan använda hjälpmedel och tjänster med något stöd av personal.
Övriga elva menar att vissa av brukarna klarar av det med stort stöd av personal.
Alla som deltagit kan alltså inte använda de tjänster de har prövat. Dock finns det individer som sticker ut
i sammanhanget, framförallt inom LSS-omsorgen. Här finns det flera som redan kunde använda datorer,
surfplattor och mobiler, men då i begränsad omfattning. Fokus var på Youtube och spel. Det fanns även
individer som hade tillgång till tjänsterna och apparna, men som ändå kände sig osäkra. Det finns
solskenshistorier om brukare som stärkt sitt kunnande under projektet med hjälp av personal både från
omsorg och från bibliotek. Se mer i beskrivningen av handledningen på boenden och i dagverksamhet.

Brukarnas självständighet och delaktighet
•

Brukarna upplever större självständighet.

Åtta projektdeltagare menar att det är tydlig skillnad i att brukarna känner större självständighet och
delaktighet i samhället. Det märks till exempel genom att flera brukare fått egen dator eller surfplatta,
berättar en medarbetare på ett gruppboende: ”Det är tydlig skillnad för de som inte haft platta själva förut.
De frågar nu själva efter hjälp att komma igång med saker de vill göra.”
En annan medarbetare poängterar att självständigheten gäller de tjänster eller appar de har intresserat sig
för. En brukare kan nu göra sina bankärenden själv. Ytterligare exempel är de som tidigare enbart läste
Corren. Nu går en del själva in på andra tidningar och googlar för att skaffa information: ”Vi kan tycka att
det är lite, men för dem är det jättestort. Om de sitter på förmiddagsfikat och börjar fundera på något, så
kan de nu leta reda på det själva.”
14 menar att självständigheten är något större:
"Vissa tjänster kan de använda själva, andra behöver stöd. Och det kan bero på vad man är intresserad
av.”
"P visar något större självständighet nu genom att hen går in på sin padda. Hen var livrädd för det innan,
men gör det själv nu. Och det hade hen inte gjort annars. Det går sakta, sakta.”
"De har inte fingerfärdighet, har inte kunskapen för att klara det själva. De har i alla all fått uppleva gamla
minnen, tänkt tillbaka till tidigare i livet.”
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"Vissa är självständiga i sitt arbete, men många fixar det inte. Det finns både kognitivt och fysisk
nedsättning som gör det svårt för dem att använda paddan själva.”
Fem säger att det inte alls är någon skillnad. Detta gäller framförallt personal som arbetar med äldre med
synnedsättning och personer med demenssjukdom.

•

Brukarna upplever större delaktighet i samhället.

Fyra tycker att det är tydlig skillnad i att brukarna känner större delaktighet i samhället:
”De som är med i Läsgruppen är alltid intresserade. Tidigare, innan paddan, var vi mer slarviga med
läsning i tidningar. Att kunna läsa nyheter är därför nytt.”
”Det märks på de som använder appar som har samhällsfunktion.”
Femton medarbetare tycker att det är något större skillnad jämfört med innan projektet:
"De googlar själv och läser vad kommunen skriver. De tar reda på saker själva, något som vi gjorde åt dem
tidigare.”
”Jag tänker på appar som CIRCA. Det kan göra jättestor skillnad, att kunna var delaktig i samtal istället för
att det är samma personer som pratar om samma saker.”
"De kan ju komma vidare så småningom. De har mest spelat spel, men några enstaka har lyssnat på
taltidning.”
"De läser tidning på paddan, vi tittar på konserter och letar efter bio.”
"Det här kanske inte är delaktighet i samhället, men de har fått uppleva och se vad som finns i teknikens
värld. Många prövar och gör saker på appar och bryr sig inte mer än så."
Åtta tycker inte att det är någon skillnad alls:
”De själva har inte begärt att få läsa tidning, de kanske tittar på rubriken, det som har varit just den dagen.
"
”En person som är dement vet att coronavirus pågår. Men de kommer inte ihåg att det är en surfplatta vi
jobbar med.”
”De kan inte söka självständigt, men har fått inblick i vad som händer.”

Modell som andra kan använda
•
•
•

Vi kan presentera en modell/metod som är överförbar till andra boenden och kommuner.
Projektledaren samarbetar med Digitekets redaktion i projektet Digitalt först med användaren i fokus, om
kursmaterial kring förmedling av tillgängliga medier, utifrån de lärdomar och erfarenheter vi får av
projektet.
Modell/metod, erfarenheter och lärdomar presenteras i slutrapport för spridning.

Projektledningen anser att vi kan presentera sätt att arbeta för att stärka samverkan mellan bibliotek och
omsorgen för att stötta brukare inom äldre- och LSS-omsorgen. Detta beskrivs dels i kurserna till
Digiteket, dels med denna rapport.

29

Information om vikten av trådlöst nätverk
•

Alla i projektet ingående kommuner får information om vikten av att brukare på boenden har tillgång till
trådlöst nätverk.

Tanken var att projektledaren skulle träffa IT-ansvarig i respektive kommun. Detta har inte skett.
Information om vikten av trådlösa nätverk har kommit att framföras via enheternas chefer samt i
telefonsamtal med IT-ansvariga i Motala och Åtvidabergs kommun. Trots att kommunikationen inte blev
som det var tänkt har antalet enheter med trådlöst ökat under projektets gång från fyra till sju. Övriga
enheter som har fått behålla de surfplattor vi lånade ut, har fått SIM-kort av sin egen kommun.

Tillgång till trådlöst nätverk
Motala
Björktrasten
Åkervallen äldreboende
Båtsmansgatan gruppboende
Kalkstensvägens gruppboende
Åtvidaberg
Trekanten trygghetsboende
Kärnhuset
Daglig verksamhet
Ödeshög
Fyrväpplingen
Lysingsgården
Solgården
Pilbacken gruppboende
Ängen dagverksamhet

Vid start

Vid avslut

Nej
Ja
Ja
Nej

Nej
Ja
Ja
Nej

Nej
Nej
Ja

Nej
Nej
Ja

Ja
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Nej
Ja

Några boenden har redan beslutat om att köpa in fler egna surfplattor. I Ödeshög fick enheterna inom
äldreomsorgen ytterligare surfplattor av kommunen under våren 2020 för att hyresgästerna ska kunna ha
kontakt med sina anhöriga via Skype.

Andra effekter som personalen noterat hos brukarna
Självständighet och delaktighet var två nyckelord viktiga nyckelord i projektet. Men vilka andra effekter
kunde personalen notera hos brukarna?
”Hyresgästerna förstår behovet av att kunna, att hänga med. De har nog förstått vitsen med digitala
tjänster och fått testa, det är inte bara hitte-på för ungar. Och det finns en nyfikenhet också. Och viljan att
lära sig. Det har fallit ifrån några som inte tyckte att det gav dem något. De som varit aktiva vill ju lära
sig.”
”Brukarna kan ge tips mellan tillfällen, de kommer med förslag, det här tycker jag skulle vara intressant.
De kommer gladeligen till kaffe och sammanstrålar när de vet att det ska hända något trevligt.”
”Glädje”
"De är glada medan vi håller på.”
”Stolta över att klara av.”
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”Ökad självkänsla, självförtroende: ’jag klarar det här, jag fixar det här’. Kan vara både att hantera app och
att klara andra vardagssaker.”
"Vardagen blev roligare när brukarna kan gå in på SVT-play själva.”
”När de spelar, blir även grannar, personal från hemtjänsten och familj involverade.”
”Vissa som inte vågar prova själva, visar nu intresse. Det väcktes ett intresse för det digitala.”
"Intresse för att ta reda på mer. Om man inte har tillgång till tekniken, så är man inte intresserad, men
man blir mer intresserad när man förstår tekniken.”
"Att en del tycker att det har varit roligt. Några ville inte alls och har sen upptäckt att det varit roligt.”
”De besöker oss på biblioteket nu. Det har de inte gjort det tidigare. R kommer även till biblioteket med
sina föräldrar. De gör en grej av besöket.”
”D läser vad som händer och kommer och frågar och berättar, speciellt om det handlar om något dåligt.
Hen kollar reklamblad på app istället för papperstidning. Hen har varit stressad av att hen inte fått
reklamblad, men lugnare nu när hen har ett alternativ.”
"Känns som att de har fått mer livskvalitet. Vi satt och kollade på program som de kände igen, det tycker
jag är livskvalitet.”
"Att de tycker att det är roligt. När vi har frågat om vi ska göra något på iPad, så kan de säga ja! Det är
roligare att göra saker på app än att göra på papper.”
"Inte mer än att de som har fått platta, visar glädje över det. Vet inte om det är glädje att de kan klara
själva, utan kanske att de också har en, precis som andra. De har en egen, den glädjen kan man se."
"Paddan används mera. Här på jobbet, man hämtar paddan om man behöver, ta fram information. Till
jobbet eller saker vi pratar, det uppstår en fråga."
"De tycker att det är trevligt och att skicka bild, att förmedla på det sättet är fantastisk, att man kan skriva
ut bilder som skickas till dem.”
”Och när man slår upp saker på platta, att man kan söka vissa saker, sitter med dem och hittar tema, till
exempel om Göta kanal."
”De är lugnare, lite beroende på vad man gör. Man glömmer bort vardagen en stund.”

Vilka effekter var oväntade?
"Att en av hyresgästerna hade en surfplatta som hen inte visste hur hen skulle använda.”
”Jag trodde att fler anhöriga skulle vara intresserade och komma till oss på biblioteket.”
"Hemtjänsten använder plattor som de beställer mat på. De ska ta med den på social samvaro och
använda till exempel CIRCA och bryta det som de alltid gör. Det hade kanske kommit ändå, men det
känns som att de har pratat om projektet. Vi har bra ambassadörer i personalgruppen.”
”Vi (biblioteket) får nu ut Boken kommer med hjälp av hemtjänsten. Vi fick kontakt med chefen på
hemtjänsten via en medarbetare som varit med i projektet. Vi fick vara med på deras APT och berätta om
biblioteket. Det fungerar jättebra.”
"Att P sitter med sin padda och dator och söker. Att hen känner sig trygg att använda sms. Vi som
personal har också utvecklats. Jag kunde mycket innan, men har fått bra tips.”
”Att jag själv (personal) nu har två träningsappar. Jag har fått mer kunskap att kunna hitta lösningar själv,
till exempel att få detta med Skype att fungera.”
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”Vi har informerat om projektet på anslagstavla som anhöriga kan se. Det finns anhöriga som tycker att
det var väldigt bra och de frågade om projektet, vad vi gör. De blev nyfikna.”
"Att brukarna tyckte att det var SÅ trevligt.”

Brukarnas svar
Ytterligare en webbenkät var riktad till hyresgäster på boenden och personer i dagverksamhet. Den
skickades ut till omvårdnadspersonalen i början och i slutet av projektet. I den mån brukarna kunde svara
själva, fick de göra det, annars fick personal hjälpa till.
Frågorna handlade om tre områden: läsning, musik och kommunikation med närstående. Dessa områden
valdes utifrån projektets bas i biblioteksverksamhet och texter samt utifrån samtalen på de inledande
brukarträffarna. Gemensamma intressen, oavsett ålder och funktionsvarians, var musik. Vidare handlar
digital teknik ofta om att kunna kommunicera med andra oavsett funktionsvarians och avstånd.
20 personer svarade på den första enkäten i oktober 2019.
LSS gruppboende
LSS dagverksamhet
Äldreboende (inklusive trygghetsboende)

Motala
9

Åtvidaberg
5

Ödeshög
2
1
3

Åtvidaberg

Ödeshög

4
3

1
1

16 personer svarade på den andra enkäten i mars-april 2020.
LSS gruppboende
LSS dagverksamhet
Äldreboende (inklusive trygghetsboende)

Motala
7

Vid båda tillfällena är det tolv individer inom LSS-omsorgen som har svarat. Av dem svarade minst sju på
den tidigare enkäten. En minns inte och en har inte svarat på frågan.

LSS-omsorg före och efter
Fråga 1. Läser du någon av dessa tidningar? Hur läser du dem?
2019
Corren
MVT
Expressen
Aftonbladet
Annan dagstidning
2020
Corren
MVT
Expressen

Som
papperstidning
3
8

På nätet
på dator
1

I appen Akila

Läser inte
8
4
11
10

1
1

1
1
Som
papperstidning
2
2

Som app i mobil eller
surfplatta

På nätet
på dator
2
1
1

Som app i mobil eller
surfplatta
1

I appen
Akila
2

1

Läser inte
8
7
10
32

Aftonbladet
Annan dagstidning

1
3

2
1

2
1

8

Det har skett en tydlig förskjutning till att brukarna använder den digitala möjligheten att läsa tidningar. I
första hand är det på nätet på dator, men även mobil och surfplatta används i högre grad. Även Akila
används nu.
En anledning är förstås att projektledaren aktivt arbetat med att uppmuntra boenden och dagverksamheter
att använda tidning. Projektet har finansierat pappers- och taltidnings-prenumerationer till två LSSboenden och 8 Sidor som taltidning till två dagverksamheter.
De behövde inte precisera vilken annan dagstidning de läser, men det är gissningsvis 8 Sidor. Dock verkar
det ha ökat, det vill säga de läser fler tidningar än tidigare.

2. Brukar du läsa något annat? Hur läser du då?
2019

I
pappersform

Veckotidning
Månadsmagasin
Böcker

2020

Läser på
webbsida på
dator

Lyssnar på
webbsida på
dator

Läser på
app i mobil
eller
surfplatta

Lyssnar på
app i mobil
eller
surfplatta

Lyssnar
i appen
Legimus

5
2
I
pappersform

Veckotidning
Månadsmagasin
Böcker

7
12
9

1
Läser på
webbsida på
dator

Lyssnar på
webbsida på
dator

6
2
3

1

Läser på
app i mobil
eller
surfplatta

Lyssnar på
app i mobil
eller
surfplatta

Läser
inte

Lyssnar
i appen
Legimus

Läser
inte
6
10
8

2

Även för annan text som veckotidningar, magasin och böcker har det ökat något. Flera av bibliotekarierna
har arbetat medvetet med att stötta i att hitta rätt form för läsning av böcker.
Under våren betalade projektet även för appen Readly. Den verkar dock inte ha fått något genomslag och
det var också intrycket vid uppföljningar på plats och i samtal med personal och brukare.
3. Om du läser, vem väljer oftast vad du läser?
2019 var det tio som svarar att de väljer själva. En väljer tillsammans med familjemedlem eller personal.
En läser inte.
2020 svarar alla, tolv stycken, att de väljer själva.
4. Lyssnar du på musik?
2019 svarade tio ja och två svarade att de gör det ibland.
2020 är det samma, tio som svarar ja och två som gör det ibland.
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5. Hur lyssnar du till musik? Man kunde ange flera svar.
2019
CD-spelare
Spotify
Youtube
2020
CD-spelare
Spotify
Youtube

Egen
4
6
8

På boende/dagverksamhet
1

Egen
7
3
5

På boende/dagverksamhet
5

5

5

Det verkar som att det är mindre användning av digitala musiktjänster, men det kan vara kopplat till vilka
som svarat på respektive enkät, att andra intressen har tagit större utrymme eller att deras intressen helt
enkelt har förändrats.
6. Om du lyssnar på musik, vem väljer oftast vad du lyssnar på?
2019 svarade elva individer att de själva väljer. En valde själv och sen sökte personal efter musiken.
2020 svarar alla tolv att de väljer själva.
7. Är det viktigt för dig att ha kontakt med din familj?
2019 svarade tio ja, två ibland.
2020 svarar alla ja.
8. Hur håller du kontakt med din familj? Man kunde ange flera svar.
Jag träffar dem
Jag pratar med dem på telefon
Jag sms:ar
Jag pratar med dem på Skype
Jag pratar med dem på Facetime
Jag har kontakt med dem via Facebook
Jag skriver på Messenger
Annat: Mail

2019
12
12
6
1
1
2
3

2020
12
11
6
1
1
3
1
2

I stort träffas man och pratar i telefon och sms:ar lika mycket. Nu är även Skype och mail med som
kommunikationsväg.
9. Vem brukar ta kontakten?
2019 svarade sex att de oftast själva tar kontakten, två svarade att både en själv och familjen tar kontakt
och fyra att det oftast är familjen som tar kontakt.
2020 är det sex som svarar att de själva tar kontakten och sex att det oftast är familjen som tar kontakten.
I den uppföljande enkäten ställdes även frågor om de appar man hade testat.
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10. Under projektet har du fått möjlighet att pröva olika appar och digitala tjänster. Klicka för det
som du har varit med om MED PERSONAL.
Med personal

Läsa och/eller skicka sms
Ta bilder med kameran i min telefon
Leta efter och reservera böcker på
Götabiblioteken
Läsa och lyssna på dagstidning i Pressreader
Läsa/lyssna på böcker i Biblio
Läsa/lyssna på dagstidning i Akila
Läsa/lyssna på talböcker i spelare/Legimus
Lyssna på poddar
Titta på videoklipp på Youtube
Titta på SVT-play
Titta på appar med fakta om äpplen, fåglar med
mera
Spela spel, måla, lösa korsord, lägga pussel m.m.

Jag kunde
sen
tidigare

Ja,
regelbundet

5
5

1

1

4
3
1
2

7
1
3
3

3

4
6
3

1
3

7

3

1
2

1

Ja,
någon
enstaka
gång
1

2
1

1

3
1

Ja, några
gånger

4

Nej

5
5
9
1
7
6
7
12
1
4
3
1

Det finns individer som sen tidigare har vana att använda sms, sin kamera, Youtube och så vidare, med
hjälp av personal. I svaren blir det tydligt att de nu introducerades till betydligt fler digitala tjänster. En del
blir enbart prövat, annat blir en regelbunden användning.
Av bibliotekets tjänster är det i första hand Pressreader som prövas. Gissningsvis har det med utbudet av
tidningar med bilder att göra. Några individer har dock hittat till böcker via Biblio och dagstidning via
Akila.
Även Youtube och appar där man löser uppgifter, har fått fäste. Personal på dagverksamhet beskriver hur
man tränar flera aspekter när man lägger pussel.
Varför blir inte poddar intressant? Passar inte innehållet eller tilltal? Eller är personalen själv inte tillräckligt
bekanta med det för att kunna tipsa om det? Det har inte funnits med som tips bland appar.
11. Är det något annat som NI HAR PRÖVAT MED PERSONAL som du vill lägga till?
Fyra personer svarar och de har prövat karaoke, Tabata, Matglad, Rocka Mun och olika appar med spel.
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12. Under projektet har du fått möjlighet att pröva olika appar och digitala tjänster. Klicka för det
som du har TESTAT PÅ EGEN HAND.
På egen hand

Läsa och/eller skicka sms
Ta bilder med kameran i min telefon
Leta efter och reservera böcker på
Götabiblioteken
Läsa och lyssna på dagstidning i Pressreader
Läsa/lyssna på böcker i Biblio
Läsa/lyssna på dagstidning i Akila
Läsa/lyssna på talböcker i spelare/Legimus
Lyssna på poddar
Titta på videoklipp på Youtube
Titta på SVT-play
Titta på appar med fakta om äpplen, fåglar med
mera
Spela spel, måla, lösa korsord, lägga pussel m.m.

Jag kunde
sen
tidigare

Ja,
regelbundet

Ja, några
gånger

6
6

Ja,
någon
enstaka
gång
2

Nej

2

9
11
11
11
12
4
10
11

1
1
1
1
1
6
2

1

1
1

2

2

2

4
6
11

6

Här borde det vara samma antal som svarar att de kunde använda tjänsten sen tidigare, men det är något
fler som svarar så här, än i frågan kopplat till vad man har testat tillsammans med personal.
Å andra sidan är det färre träffar på att man har använt de olika tjänsterna självständigt. Det kan bero på
en mängd saker: individens intresse, kognitiva förmåga och personalens möjlighet att ge sådant stöd att
individen blir självgående.
Det är olika individer som använder Biblio, Akila respektive Legimus.
13. Är det något annat som DU HAR PRÖVAT SJÄLV som du vill lägga till?
Ingen har lagt till exempel.
14. Vad tycker du om att ni använder surfplattan hos er?
Alla svarar bra, kul eller mycket bra. Några utvecklar svaret:
Bra att lära sig leta, hitta nya saker.
Bra, och jag har fått en egen stationär dator så jag kan maila familjen och vänner.
Bra. Och jag har precis fått köpa en egen och ska försöka ta upp att låna ljudböcker som jag gjorde förut.
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Äldreomsorg före och efter
Det var färre som svarade från trygghets- och äldreboenden, jämfört med LSS-omsorgen, åtta stycken
hösten 2019 och fyra våren 2020. Det går inte bedöma varför det är så och svaren blir förstås inte
allmängiltiga på något sätt.

Fråga 1. Läser du någon av dessa tidningar? Hur läser du dem?
2019
Corren
MVT
Expressen
Aftonbladet
Annan dagstidning
2020
Corren
MVT
Expressen
Aftonbladet
Annan dagstidning

Som
papperstidning
6

På nätet
på dator

Som app i mobil eller
surfplatta

I appen Akila

Läser inte
2
8
2

6
6
1

1

1
7

Som
papperstidning
3

På nätet
på dator

Som app i mobil eller
surfplatta

I appen
Akila

Läser inte
1
4
4
1
4

3

Det är tydligt att papperstidning är det mest vanliga, även om några enstaka redan innan projektet, läste
med hjälp av dator och surfplatta. Även om det är få som har svarat, är det ändå intressant att se att det är
fler som nu läser Aftonbladet på mobil eller surfplatta. Det bekräftas i uppföljningsträffarna.

2. Brukar du läsa något annat? Hur läser du då?
2019
Veckotidning
Månadsmagasin
Böcker

2020

I
pappersform

Läser på
webbsida på
dator

5
8
5
I
pappersform

Lyssnar på
webbsida på
dator

Läser på
app i mobil
eller
surfplatta

Lyssnar på
app i mobil
eller
surfplatta

Lyssnar
i appen
Legimus

Läser
inte
3

Läser på
webbsida på
dator

1

1

Lyssnar på
webbsida på
dator

Läser på
app i mobil
eller
surfplatta

2
Lyssnar på
app i mobil
eller
surfplatta

Lyssnar
i appen
Legimus

Veckotidning
2
Månadsmagasin
4
Böcker
3
Här finns dock ingen ökad användning av tekniska hjälpmedel för att läsa veckotidningar och böcker. Och
även detta stämmer med intryck från uppföljningsträffarna. Brukarna fick möjligheten att testa Readly,
men det blev inte använt. Det var inte heller så många som intresserade sig för Biblio eller Legimus när
det presenterades.
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Läser
inte
2
1

3. Om du läser, vem väljer oftast vad du läser?
2019 var det sex svarar att de väljer själva. En person väljer tillsammans med personal. En läser inte.
2020 svarar två att de väljer själva, en att hen får tips från biblioteket och en att man får hjälp av personal.
4. Lyssnar du på musik?
2019 svarade tre ja, fyrade svarade att de gör det ibland och en person lyssnar inte alls.
2020 är det en som svarar ja, en som gör det ibland och två som inte gör det.
Jämfört med personerna från LSS-omsorgen är det färre bland de äldre som lyssnar på musik och mer
sällan.
5. Hur lyssnar du till musik? Man kunde ange flera svar.
2019

Egen
3

På boende/dagverksamhet
4
3

2020

Egen

På boende/dagverksamhet
1
1
1

CD-spelare
Spotify
Youtube

CD-spelare
Spotify
Youtube
6. Om du lyssnar på musik, vem väljer oftast vad du lyssnar på?

2019 svarade fem individer att de själva väljer. Tre svarade att personal valde musiken.
2020 svarar två att de väljer själva.
7. Är det viktigt för dig att ha kontakt med din familj?
2019 svarade sju ja, en ibland.
2020 svarar alla fyra ja.

8. Hur håller du kontakt med din familj? Man kunde ange flera svar.
Jag träffar dem
Jag pratar med dem på telefon
Jag sms:ar
Jag pratar med dem på Skype
Jag pratar med dem på Facetime
Jag har kontakt med dem via Facebook
Jag skriver på Messenger
Annat: Mail

2019
8*
6
1
1

2020
4
4
1
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En formulerar det själv som att hen får besök på boendet. 2020 fyller en person i att hen skriver brev.
Användningen av digitala tjänster har inte ökat och det bekräftades också i uppföljningsbesöken.
9. Vem brukar ta kontakten?
2019 svarade fem att de oftast själva tar kontakten och tre att det oftast är familjen som tar kontakt.
2020 är det tre som svarar att de själva tar kontakten och en att det kan vara båda parter.
I den uppföljande enkäten ställdes även frågor om de appar man hade testat.
10. Under projektet har du fått möjlighet att pröva olika appar och digitala tjänster. Klicka för det
som du har varit med om MED PERSONAL.
Med personal

Läsa och/eller skicka sms
Ta bilder med kameran i min telefon
Leta efter och reservera böcker på
Götabiblioteken
Läsa och lyssna på dagstidning i Pressreader
Läsa/lyssna på böcker i Biblio
Läsa/lyssna på dagstidning i Akila
Läsa/lyssna på talböcker i spelare/Legimus
Lyssna på poddar
Titta på videoklipp på Youtube
Titta på SVT-play
Titta på appar med fakta om äpplen, fåglar med
mera
Spela spel, måla, lösa korsord, lägga pussel m.m.

Jag kunde
sen
tidigare

Ja,
regelbundet

Ja, några
gånger

Ja,
någon
enstaka
gång

1

3
1
1

3
3

4
1
4
4
1

3

2
2

Nej

3
4
2
4
2

Ingen av de få som har svarat, hade använt några digitala tjänster tidigare. Det är också vad projektledaren
har uppfattat från träffar med brukarna. Det var betydligt vanligare att personer inom LSS-omsorgen hade
viss vana sen tidigare.
Dock har några tjänster fått visst fäste, användningen av SVT-play och spel. Det är ingen överraskning
utan en bekräftelse från projektledarens besök på boendena.
Till skillnad från svaren från brukarna inom LSS-omsorgen så använder de äldre poddar. En förklaring är
att det i Åtvidaberg finns en podd om Åtvidaberg från förr som har lockat lyssnare i denna målgrupp.
11. Är det något annat som NI HAR PRÖVAT MED PERSONAL som du vill lägga till?
En person lägger till en kommentar som bekräftar svaren som redan är givna, men det kan vara värt att
nämna att hen nämner Stenar och vatten, vilket i praktiken bör vara appen Fluid. Några av personalen
inom äldreomsorgen har berättat hur den appen har fungerat lugnande för brukare. Appen består av en
bild på stenar under vattenyta och när man drar fingret över skärmen bildas krusningar på den imaginära
vattenytan. Det finns även lugn musik att lyssna på samtidigt.
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12. Under projektet har du fått möjlighet att pröva olika appar och digitala tjänster. Klicka för det
som du har TESTAT PÅ EGEN HAND.

På egen hand

Jag kunde
sen
tidigare

Läsa och/eller skicka sms
Ta bilder med kameran i min telefon
Leta efter och reservera böcker på
Götabiblioteken
Läsa och lyssna på dagstidning i Pressreader
Läsa/lyssna på böcker i Biblio
Läsa/lyssna på dagstidning i Akila
Läsa/lyssna på talböcker i spelare/Legimus
Lyssna på poddar
Titta på videoklipp på Youtube
Titta på SVT-play
Titta på appar med fakta om äpplen, fåglar med
mera
Spela spel, måla, lösa korsord, lägga pussel m.m.

Ja,
regelbundet

Ja, några
gånger

Ja,
någon
enstaka
gång

1

3
3
4

1

1
2
1

Nej

4
4
4
4
2
3

1
1
2
2

1

3

1

Svaren här bekräftar bilden ovan samt att flera av dem också självständigt nu kan använda vissa digitala
tjänster.
13. Är det något annat som DU HAR PRÖVAT SJÄLV som du vill lägga till?
Här svarar tre brukare Google. Det stämmer också med uppgifter från uppföljningsbesöken och borde
kanske ha funnits med som ett alternativ i listan. Det fanns inte med som förslag från brukare inom LSS.
Kanske har man inte upptäckt det som en väg till information? Inom äldreomsorgen har det kommit att
användas både av personal med grupp och av individer.
14. Vad tycker du om att ni använder surfplattan hos er?
Trots att inte alla möjlighet har prövats av de som svarar på enkäten så är svaren positiva:
Jättebra
Det är bra. Surfplattan ger en meningsfull vardag.
Det är toppen
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Övriga resultat
De appar som har använts
I enkäten till personalen fanns frågan om vilka appar de har visat och använt med brukarna.
Spelappar som pussel, korsord och liknande
Biblio
Legimus
Pressreader
Götawebben
Youtube
Kunskapsappar som om fåglar, äpplen och liknande
Spotify eller liknande musikapp
CIRCA
Bildfunktion
CIRCUS
Akila
Läsapp som Bookbeat eller liknande
Kommunikationsappar med ord- och bildstöd
Facetime
Kalenderfunktion
Facebook
Instagram
Internetbank
Messenger
Östgötatrafikens app
Andra reseappar som SJ, SL, m.fl.
Parkeringsapp
Bank-ID
Swish
Twitter

Ja
Nej Minns inte
14
2
13
3
12
3
1
12
3
1
11
3
2
11
5
11
5
10
6
9
7
9
7
8
8
7
8
1
7
9
7
9
6
10
6
9
1
4
12
4
12
3
13
3
13
3
13
3
13
2
14
1
15
16
16

Det som har använts mest är olika spelappar som pussel med blommor, korsordsspel som Word Of
Wonders och Gissa bilden, färgläggning i målarappar, med mera. Det kan bero på att dessa appar
kombinerar flera saker. Dels möjligheten att träna på att använda surfplatta, alltså begripa hur man kan
styra det som händer på skärmen genom att trycka och dra med fingret. Dels är de intresseväckande och
utmanande på ett positivt sätt. Man får återkoppling direkt på det som fungerar eller inte.
Efter spelappar kommer hela gruppen av biblioteksrelaterade tjänster. En stor anledning till detta är att
även bibliotekspersonal svarar på enkäten. Men i utvärderingssamtalen framgår att även
omvårdnadspersonal har visat brukarna bibliotekets tjänster, framförallt appen Biblio och Pressreader för
att titta på tidningar.
Vad gäller Pressreader upptäckte omvårdnadspersonalen att det ibland var svårt att hitta den typ av
tidningar som kunde passa vissa brukare. Projektet finansierade därför prenumeration på appen Readly
från februari-maj 2020. Den har dock inte använts i någon större utsträckning. De som läser
veckotidningar och magasin sen tidigare verkar föredra sina pappersversioner.
Andra appar som personalen specifikt nämner att de har använt är
•
•

SVT-play
uTalk, en app för att lära sig språk som finns hämta via Götabibliotekens webbsida
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•
•
•
•

Readly
appar med tips och scheman för städning, inköp m.m.
Grumme, en app med tips om hur man tvättar, städar och diskar.
Osmo

Frågan ställdes också om det var några appar eller digitala tjänster som personalen trodde skulle vara
intressanta för målgruppen, men som inte var det? Här är deras svar:
•
•
•
•
•
•
•

De samtalsstödjande apparna CIRCA och CIRCUS hade kanske varit mer intressanta om de fungerade
smidigare via en app istället för via webbsida.
Jag hoppades att de olika bibliotekstjänsterna skulle vara mer intressanta, men för de flesta finns det annat
som är mer intressant, åtminstone till att börja med
Trodde PressReader skulle bli mer populär, men innehållet är sådär så ingen av mina grupper nappade
riktigt.
Jag tror att appen GoGlad (en app som kombinerar spel med fysisk aktivitet) kommer att vara till stor hjälp
att motivera våra brukare att röra på sig mer.
Praktiska appar som att ställa larm och betaltjänster.
Min ingångstanke var nog att det skulle handla om BankID, Swish och liknande tjänster, men dessa tjänster
var inte alls intressanta för våra grupper, utan det vi gjorde var ännu mera basic som att lära sig navigera på
en touchskärm.
Osmo
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Utvärdering
Utbildningsdagarna
Det gjordes inga utvärderingar av utbildningsdagarna direkt i anslutning till dessa. Projektdeltagarna
beskrev det att det var svårt att komma ihåg alla detaljer av dagarna när de väl fick svara på enkätfrågor i
den avslutande utvärderingen.
För varje programinslag kunde man välja om man haft nytta av föreläsningen/workshopen, om man ville
veta mer, om man tyckte att det var intressant. Man kunde även kryssa för att det inte gav en något, att
man inte mindes inslaget eller att man inte var med.

Om CIRCA och
CIRCUS
Arbetsterapeut om
appar
Handledarrollen
Teknikstöd kognitiva
svårigheter
Bibliotekens etjänster
Lagar för sociala
medier
Funktionsnedsättning
och internet
Biblioteksprojekt i
Haninge
SeniorNet
Osmo
VR-projekt i
Söderköping
Vasaloppet i
Ödeshög
Memoplanner
Shared reading
PlayMäkers i
Södertälje

Haft
nytta av
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Den programpunkt som flest beskriver att man har haft nytta av är genomgången av bibliotekens etjänster. Det känns rimligt då den genomgången var praktisk, men även för att projektledaren i samband
med uppföljningsbesöken har återkommit till dessa e-tjänster för att höra i vilken mån man använder det.
Då, och vid enskilda besök på biblioteket, har personalen i omsorgen kunnat få repetition i hur tjänsterna
fungerar av bibliotekspersonal.
Även genomgången av Osmo och programmen CIRCA och CIRCUS har flera kryssat för att de har haft
nytta av.
De programpunkter som flest uppfattat som intressanta är programmen CIRCA och CIRCUS, appar som
arbetsterapeuten berättade om, teknikstöd vid kognitiva svårigheter och lagar för sociala medier.
Det som absolut flest vill veta mer om är VR-projektet i Söderköping. Projektledningen tolkar det som att
man vill ha mer information om hur man kan jobba med VR i den egna verksamheten.
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En annan synpunkt som kom fram i samtalen var att både personal från äldreomsorgen respektive LSSomsorgen tyckte att innehållet riktades mer till den andra målgruppen än den egna. Det vill säga
äldreomsorgen tyckte att det övervägande handlade om personer med funktionsnedsättning, medan
personalen inom LSS tyckte att innehållet handlade om äldre och deras problematik.

Personalens lärdomar
På frågan om vad som är det viktigaste man har lärt sig svarar bibliotekspersonalens följande:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Det viktigaste för mig har varit att få kunskap om vårdtagarna/brukarna på boendena, om hur de använder
digitala tjänster, vad som är intressant, vad som är svårt/lätt. Även kunskap om
hur personalens arbetssituation, deras kunskap om det digitala och vilka tekniska förutsättningar de har på
boendena.
Att det är väldigt viktigt att få med personalen i de olika boendena i detta då de är "vägen in"
till brukare/boende.
Att sänka nivån på min prestation, inte till det sämre men att våga mötas på samma nivå.
Innan projektet kände jag att förväntningarna på mitt kunnande var höga för att jag arbetar på
bibliotek. Idag går jag in i handledningen och vågar säga att jag inte är expert men vi lär oss tillsammans.
Många äldre vill att man gör det åt dem för att de inte kan. De kan, det har vi sett nu och jösses vad de kan!
Att använda appar som hjälpmedel mer i både jobb och privatliv.
Att som handledare ”sitta på händerna” - att låta brukaren/användaren göra själv. Att man som handledare
inte behöver vara expert, utan vi kan lära oss tillsammans.
Mycket tips från föreläsarna
Att det finns ett otroligt utbud av hjälpmedel och appar

Omvårdnadspersonalen svarar följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inspiration
Att digitala tjänster är dagens utveckling som behöver både gammal och ung, hos de gamla är vi på väg....
Att väcka nyfikenhet hos personerna man handleder
Att det inte är försent att lära sig nytt
Att det tar tid att lära sig och att det är bra med hjälpmedel till surfplattorna
Att det kan ta tid, små steg kan vara stora steg för dem
Alla kan
Att det finns något för alla att titta/spela/lära trots olika kunskap
Att alla kan ha nytta av digitala tjänster. Det ökar självständigheten hos många brukare. Jag har upptäckt
hur otroligt många appar det finns som man inte hade en aning om.
Bredare kunskap om bibliotekets tjänster, användning av olika digitala tjänster

På frågan om det är något de önskar att de hade gjort annorlunda i projektet, svarar huvudparten nej.
Några reflekterar över andra möjligheter:
•
•
•
•

Haft tid till att vara ute på åtminstone något boende regelbundet.
Jag hade önskat mig mer tid så att jag hade kunnat delta vid fler brukarträffar.
Haft ett lättare samarbete och fler vikarier att använda mig av för att kunna delta på fler utbildningsdagar.
Att vi hade kunnat få till mer kontinuitet i träffarna. På grund av dålig närvaro från deltagare och svårt med
vikarier så blev vissa träffar inställda.
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Bibliotekspersonalens roll
Bibliotekariernas roll i projektet ändrades från en utbildande till en handledande roll där följande ingick:
•
•
•
•
•
•

Hålla kontakt med omvårdnadspersonal. Är det något omvårdnadspersonalen tycker är svårt? Kan ni från
biblioteket hjälpa dem eller kan ni lösa det gemensamt?
Vara med på handledning för att uppleva hur olika personer (brukare) tar till sig att använda surfplattor
generellt och appar specifikt.
Vara ett aktivt stöd med appar som har med läsning att göra.
Vara ett aktivt stöd att hitta appar som passar individ.
Vara extraperson om någon omvårdnadspersonal har många brukare att hantera.
Stötta omvårdnadspersonal att hitta de vägar som gör att fler på boende och dagcenter blir intresserade.

När projektledaren samtalade med bibliotekarierna om detta i början av oktober, svarade flera av dem att
de tänkte vänta på att omsorgen hörde av sig om hjälp. Projektledaren försökte poängtera en mer aktiv
attityd, det vill säga att bibliotekarierna också kunde höra av sig till omsorgspersonalen. All personal, från
bibliotek och omsorg, hade redan hunnit träffas två gånger och hade även fått varandras kontaktuppgifter.
Under vägs gång kan man notera att samarbetet och handledningen har sett olika ut i de olika
kommunerna. Personal inom bibliotek och omsorg har framförallt pratat med varandra i samband med de
uppföljningar som projektledningen har arrangerat. Vid dessa samtal har det kommit fram idéer som
besök på bibliotek, test av Osmo eller behov av Legimus för individer. Det är idéer och behov som
bibliotekarierna och omvårdnadspersonal och/eller brukare har haft kontakt med varandra om efter dessa
uppföljningsträffar.
I Åtvidaberg och till viss del Motala, har bibliotekspersonal varit med som extra stöd, lett handledning på
plats på boende eller bjudit in gruppen brukare till biblioteket för särskild aktivitet.
Det verkar inte ha försiggått någon större generell kontakt – hur har ni det, hur går det? – från
bibliotekspersonalens sida. Å andra sidan verkar inte heller omvårdnadspersonalen ha hört av sig till
bibliotekspersonalen i någon större utsträckning. Å tredje sidan beskriver de flesta av
omvårdnadspersonalen i utvärderingen att de är mycket nöjda med det stöd de har fått från biblioteket.
De flesta har också känt att de varit välkomna att ta kontakt med biblioteket.

Ändringar i processen
Starträffarna var tänkta att hållas i juni, men kunde inte genomföras förrän i månadsskiftet
augusti/september. Projektledningen upplevde inte att det inte var någon nackdel. Tvärtom var det nog
bra att det låg nära de följande brukarträffarna och första utbildningsdagen.
Däremot vittnar några från omvårdnadspersonalen om att det initialt var svårt att förstå vad tanken var
med projektet. Det märks tydligast hos dem som projektledaren inte träffades separat under våren när
projektet förbereddes. Även om chefen för enheten fick skriftlig information från projektledaren, så blev
det inte tillräckligt för att förstå vad projektet innebar.
I den inledande planeringen var det inte bestämt om projektet skulle genomföras med tre eller fyra
utbildningsdagar och handledningsperioder. Projektledningen bedömer i utvärderingen att det kunde ha
räckt med tre. De flesta enheter kom tillräckligt långt i processen under dessa perioder, för att sen kunna
vara med självgående.
Dock, den sista utbildningsdagen är också den som var mest uppskattad av projektdeltagarna. Vidare hade
ett par enheter sjukdom både hos brukare och hos personal och kunde därför inte genomföra
handledningsperiod tre som tänkt. Den fjärde blev därför viktig för dem.
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Samverkan med SV och FUB
När projektet startade hade projektledningen en föreställning om att både Studieförbundet Vuxenskolan
och FUB på olika sätt skulle kunna bli mer involverade i projektet än vad de blev. Det var svårt att hitta
formerna för hur kontaktpersonerna, Cecilia Beltramo på Studieförbundet Vuxenskolan Östergötland och
Susanne Selander på FUB Östergötland, skulle kunna bli en del av projektet.
Trots det har projektledningen ändå haft god input till projektet från dem. De har gett förslag och tankar
om innehåll, genomförande och om vad man bör tänka på i förhållande till målgrupperna. Dessa
kontaktpersoner samt Agneta Lindqvist, Funktionsrätt Östergötland, deltog även på var sin startträff för
att bidra till en god start av hela projektet.
Projektledningen har haft ytterligare avstämningar med Cecilia Beltramo och Susanne Selander under vägs
gång och räknar med att ta hjälp av dem vad gäller nätverk vid inbjudan till spridningskonferensen hösten
2020.
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Vad händer nu?
Arbetet tillsammans med enheterna avslutades i maj. Personalen fick i utvärderingen frågan om hur de tar
tillvara erfarenheterna från projektet. Deras svar presenteras här nedan.

Bibliotekarier
"Försöka fortsätta att behålla kontakt med de boende som har varit delaktiga. Och använda dem som
ambassadörer till andra boenden.”
"Det som jag fått ut av projektet vill jag föra in i DigidelCenter, både program och appar och arbetssätt.
Och använda till annan målgrupp än jag först tänkte. Vi jobbar också med Fontänhuset. Vi har samarbete
som kommer att fortsätta och kan plocka både appar och arbetssätt med gruppaktiviteter, dit.”
”Jag ska åka ut till de som har fått paddor och vill ha talböcker. Vi skulle haft en träff i Kärleksveckan för
LSS. Vi gör det i höst istället och hoppas att de vi har fått kontakt med, kommer. Det kan bli lättare med
personal som vi blivit bekanta med. Jag vill också ta med digital verksamhet i Kärleksveckan. Och sen till
våren starta gruppverksamhet med tematräffar.”
”Att vi har fått kontakter in på olika boenden gör kanske att vi får fler Legimusanvändare och
taltidningsläsare, att vi når personer som vi kanske inte hade nått annars. Det är bra att personalen vet att
möjligheterna finns när det kommer in nya hyresgäster på boendet.”
"Att vårda våra kontakter, ta med vissa till aktivitetssamordnare. Även prata med Dagcenter och kanske
samverka i bokcirklar. Vi hann träffa bokcirkeln på Trekanten en gång för att lämna Bokpratkort från BTJ
och böcker. Vi kanske kan Skypa med dem?! Jag tog fram förslag på böcker och så fick de välja. Jag fick
skriva i informationen att man ibland får läsa något som man kanske inte gillar. Jag skulle vara med några
gånger för att få igång dem och sen bara ombesörja böcker. Och det är bara att fortsätta med det.”

Trygghets- och äldreboende
”Planen är att vi ska förmedla våra kunskaper till våra medarbetare, på APT och vara med medarbetare,
lära ut hantering och sen spinna vidare. Bara genom att vi har vågat öppna för att arbeta med det digitala,
så kommer andra saker med automatik. Vi ska öka vår teknikanvändning hos medarbetarna i första hand
och skapa utrymme till det.”
"Vi vill börja med VR och lite andra saker. Det kom av sig på grund av coronavirussituationen.”
”Vi vill sätta ihop ett team med olika professioner och även de nya aktivitetssamordnarna, för att sprida
kunskap till särbo. Vi måste få med dem och även dagverksamheten för äldre. Det finns även
dagverksamhet för personer med demensdiagnos. Det svåra blir att få tid.”
”Vi ska ta upp bokcirkeln igen och det som var sist på utbildningsdagen, Shared reading/delad läsning, det
var något som vi tror kan vara något att ta tag i.”
"Vi ska fortsätta att sprida informationen vidare och dra lite med hemtjänstgrupperna när vi får ta emot
studiebesök igen och sprida den här kunskapen.”
”Fortsätta att slå ett slag för bibliotek och hur mycket stöd och hjälp man kan få där, både som boende
och personal.”
"Vi kan använda surfplattan och appar och när nya boende kommer kan de ha mer intresse än de som bor
här nu.”
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”Det har varit kul att lyssna på olika erfarenheter och projekt. Att man kan jobba individuellt, men även
tänka i ett större perspektiv och jobba med detta som pensionär, hjälpa andra. Det inspirerade.”
”Jag ska försöka ha handledning, visa appar, lite mer regelbundet.”
”Vi ska starta med Skype och Facetime så att hyresgästerna kan prata med sina anhöriga.”
”Om hemtjänsten får tillgång att ta med surfplatta, kan man visa annat som Google Maps och
Fågelkvitter. Nu använder personalen sina privata telefoner.”
”Vi vill spela in lokala filmer med 360-kamera.”
”Vi funderade på att låta våra pensionärer träffa boende på det andra äldreboendet. Vi kom på det när vi
samåkte till en utbildningsdag med personalen på det andra boendet och pratade om att göra något."

LSS-omsorg
"Vi fortsätter som vi har gjort. Testa lite olika saker när vi fångar en situation.”
”Vi ska ha en diskussion om sysselsättning på dagverksamheten, där det digitala är en del. Vi måste hitta
andra vägar och då är digital teknik en del. Och vi måste vara mer målinriktade i hur vi ska använda det. Vi
har textil verksamhet, utomhusverksamhet, industri och café. Vi måste även ha it och hitta vår grej utifrån
de individer vi har. Projektet har varit en jättebra början. Även om vi använder dator, så är hands-on i
program något helt annat.”
"Vi ska ha möte om hur vi ska satsa på den digitala delen av verksamhet framåt för de som har olika
förmågor och även de som kommer ifrån gymnasiet och som kan dator, men ägnar tid till spel. Projektet
pushar på detta samtal.”
”Vi har inte testat Osmo än, det är kvar att göra.”
”Att framförallt E och P lär sig ICA Maxi-appen och kan lägga in beställningar. Även att jobba med
personal, eventuellt föreläsning, men det inte lika akut.”
”Jag blev inspirerad av Shared Reading. Det visar att du får vara delaktig, du syns lite.”
"Vi fortsätter att använda appar och att koppla upp surfplattan till tv-skärmen så att vi tittar och gör
gemensamt. Jag ska be chefen om inloggning till Corren så att brukarna kan läsa webbtidningen.”
”Nu kör vi! Närmast är läsgrupp. Sen håller vi igång, brukarna frågar själva. Och tjata på de som fastnat i
det de är nöjda med och sen fixa lånekort till två av tjejerna. Bra att de får möjlighet att läsa digitalt, då
behöver man inte lämna gruppbostaden fysiskt för att hämta och lämna böcker.”
”Vi ska pröva Osmo. Vi har hämtat den, men inte kört än.”
"Få fler intresserade, hitta nya deltagare som man ser skulle vara intresserade för att bli mer självständiga.
Det händer så mycket med teknik och appar, det ändrar sig så mycket hela tiden, att man kan vara ett
stöd.”
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Lärdomar
Förankra
Se till att träffa den personal som ska vara med från varje enhet, innan allt drar igång. Den personal som
projektledaren inte hade träffat innan startträffen, var mer osäkra över vad det var de skulle göra.

Klumpa inte ihop alla
Alla målgrupper är olika. Projektet kunde ha fokuserat enbart på äldre- eller LSS-omsorgen. Även inom
dessa grupper skiljer det sig förstås åt vad gäller behov och sätt att nå brukarna, men personalen från
respektive del hade inte så stor glädje av varandra som projektledningen trodde att de skulle ha.

Diskutera bibliotekariernas roll i förväg
Fundera på var i processen bibliotekarier kommer in. De kan handleda omvårdnadspersonalen som sen
sköter sig själva eller göra delar av handledningen av brukarna tillsammans med personalen. Det senare ger
en djupare förståelse för brukarnas användning av tjänster.

Ha inte förutfattade meningar
Uppmuntra omsorgspersonalen att gå utanför sina egna föreställningar om vad brukare kan eller inte kan.
En personal från omvårdnaden beskriver det så här:
”Ibland kanske man tänker det är lite svårt, men sen när man lämnar över så är det hur enkelt som helst.
Och tvärtom, det man tror att de ska gilla är de inte intresserade av.”

Var med och koppla in och testa med en gång
Bara för att personalen har fått förslag på appar att testa eller verktyg att använda, så innebär det inte per
automatik att det tas i bruk. Vid uppföljningsträffarna upptäckte projektledaren flera gånger att verktyg,
som till exempel HDMI-kabel, ännu inte testats. Och trots att Skype nämndes tidigt i projektet som ett
sätt för boende att ha kontakt med anhöriga och vänner, så var det flera av omvårdnadspersonalen som
inte hade prövat appen före utvärderingssamtalen i april.

Skanna efter nya appar
Det finns ett stort utbud av olika digitala tjänster både inom bibliotekets sfär, men även inom andra
områden, som stärker individers självständighet och delaktighet i samhället. Det är bra om man kan hitta
något sätt att prioritera bland dessa och att skanna efter nya. I projektet har det inte testats något speciellt
sätt för detta förutom att arbetsterapeuterna i Motala berättade att de har app-fika en gång i månaden för
att tipsa varandra.

Följ upp
Att höra av sig, träffas och prata om hur det går, ger energi. Om du leder ett sådant här projekt, eller
handleder andra, var nyfiken och bry dig. Det ger ny energi både till brukare som personal.

Det tar tid
Personal inom omsorgen: ”Synd att det snart är slut. Jag tror vi fortsätter. Det var bra att det var en längre
period. Det behövs en startsträcka. Om du inte har något som följer upp så rinner det ut i sanden, men
man får en push igen och när man har kommit in i det så får man lite egen motor.”
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Har vi uppnått syftet?
Ambitionen med detta projekt har i grunden handlat om att undersöka hur man kan säkra att bibliotekens
digitala tjänster blir kända och använda av de målgrupper som har särskilda behov på grund av fysiska,
kognitiva och/eller andra funktionsnedsättningar. Vi, projektledningen, vill påstå att det går att göra.
Det handlar till att börja med om att utveckla en relation mellan bibliotekets och omsorgens personal och
att involvera brukarna så mycket som möjligt. Relationen utvecklas genom att man träffas och testar,
prövar och utvärderar. Krångligare än så behöver det inte vara.
Det kräver att någon tar första steget till kontakten, att det finns en vilja att skapa möjligheter för
brukarna.
Det kräver verktyg i form av surfplattor, wifi och hjälpmedel som underlättar för brukarna att använda
surfplattorna.
Det kräver en återkommande aktivitet, i grupp eller med individ, för att dels hitta vad för digitala tjänster
och möjligheter som passar gruppen eller individen, dels för att starta kunskapsutvecklingen och intresset
hos brukarna.
I vårt projekt kan vi nu se som resultat att surfplattan används till att hitta information i ämnen som
brukarna är nyfikna på. Att individer får personligt stöd i att hitta sitt sätt att få tillgång till bibliotekets
tjänster. Att individer blir en del av det digitala samhället genom att kunna läsa tidning eller titta på tvprogram när det passar en själv. Vi har till och med sett att brukare stöttar brukare!
Det måste inte vara ett fokus på bibliotekets tjänster. Det finns andra digitala tjänster som kan ge brukarna
ökad självständighet eller delaktighet. Det kan vara poddar, SVT-play, faktaappar som Årets dagar och
Google Earth eller pusselprogrammet som innebär att man lär sig att använda en surfplatta.
Oavsett detta blir det en väg för brukare till ökad självständighet och delaktighet i den vardag som är
självklar för de flesta av oss och som alla har rätt att ta del av.
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