
PROJEKT DIGITALA 

TJÄNSTER FÖR ALLA 
Hur vi personal och boende på gruppboendet Båtsmansgatan i 

Motala har använt digitala hjälpmedel före och under tiden av 

vårt deltagande i projektet. 



Före projektet.

 Vi personal hade använt oss av sms och varit i kontakt med 

arbetsterapeut för att få prova Handikalendern.   Det är en app

som innehåller tid- och planeringshjälpmedel som kan användas i 

en smartphone. Dock inget som passade våra boende.

 Våra boende har använt digitala tjänster i olika grad. De har 

använt dem för att lyssna på musik, spela spel, se på film, ha 

kontakt med vänner och familj.

 Vår chef Rosane vill att vi deltar i Projektet Digitala tjänster. För att 

ge boende och personal bra förutsättningar att använda 

tillgängliga hjälpmedel i den digitala världen.



När projektet är igång. 

 Vi är två personal som har varit på utbildningsdagar i Linköping. Det 

är projektansvarig Lillemor som fyllt dessa dagar med intressanta 

föreläsare och olika aktiviteter som vi fått delta i. 

 Sedan har vi haft tid att se vilka behov våra boende har och att 

leta fram passande appar. Även funderat över så att vi inte tar bort 

boendes egna förmågor som fungerar bra utan appar. Tex vid 

planering av matinköp. Vi skaffar ett bibliotekskort till boendet.

 Vi har haft möten på Båtsmansgatan då boende, Lillemor och 
personal från biblioteket deltagit. Vid tillfälle också vår chef Rosane. 

Vi har visat vad vi börjat använda för appar och annan digital 

teknik. Tillsammans har vi pratad om behov och hur vi kan tillgodose 

dom. Vi har fått stöttning med vad biblioteket kan erbjuda. tex. 

Biblio. 



Var hittar man appar. 

 Appstöd – där finns appar som ger stöd vid kognitiva svårigheter.

 Appsök – där finns appar som ger stöd vid kognitiva svårigheter 

samt kommunikativt stöd.

 Förskrivningsbara appar från legitimerad arbetsterapeut. Tex. 

Handikalendern. (tydliga bilder, tid räknas ner med prickar, larm, 

timer minnesstöd mm.)

 En del appar är gratis och en del kostar.



Tips på appar.      

 Mat – Ica, Bring, Matglad

 Tid – Fun time, rocka munnen, Visual timer

 Vardagsplanering – Memoassist, Vardag, Grumme (städchecklista)

 Kläder efter väder, Privatliv, Så gör man hygien (kostar 59:-), pengalabbet,

Planta, toppits FoodSaver, Min plånbok (kostar 35:-)

 Spel – Bilfrågesport, Gissa bilden, Wow, Osmo



Projektet är 

igång.

 På Båtsmangatan bor 6 personer i varsin egen lägenhet. Våra 

boende är unga vuxna som är på daglig verksamhet och har 
fritidsintressen som upptar stor det av deras tid. Vissa använder 

sedan innan youtube, spel, svtplay mm.

 Det är 5 personer som deltagit i projektet och 4 som till och från 

deltagit vid möten. 

 Person 1 har fått hjälp med att lära sig skicka sms och ringa själv i sin 

mobil. Han har digital morgontidning som han läser dagligen. Kan 

nu själv söka bla. filmer och musik på  ipad och dator. Provat Osmo 

och Wow. Gillar Osmo.

 Person 2 har börjat använder Icas app för inköp. Är annars inte 

intresserad av någon annan app. 



Projektet är 

igång.

 Person 3 har börjat läsa reklamblad via nätet. Blev orolig när de 
uteblev i pappersform. Önskar läsa tidningar om lastbilar. Har tyvärr 
inte funnits någon gratisapp för detta. Vill prova dag för dag schema 
på app. Tyvärr bara betalapp som passar hans telefon. Har ett dag 
för dag schema i pappersform. Använder dator för att kolla på sidor 
tex. Blocket.

 Person 4 har börjat använda spelappen Tiktok och provat appen
Matglad men fanns för få rätter att välja på. Använder sin Ipad flitigt 
med musik och spel. Provat Wow och Osmo. Gillar Osmo.

 Person 5 kollade på apparna Privatliv och Hygien tillsammans med 
personal. Har använt appen Min plånbok för att bättre förstå 
pengars värde. 



Vinsten av att ha deltagit i projektet.

 Personal har fått kunskap om och fått mer vana av att använda 

digitala tjänster. En förutsättning för att hjälpa de boende.

 Personalen har fått bra stöttning och information av Lillemor och 

biblioteket. Även fått material i form av betalappar, låna Ipads, spel 

mm.

 De boende som deltagit har alla fått ut något i form av att söka 

information, hålla kontakt med anhöriga, klara av att genomföra 

dagliga rutiner med hjälp av appar.

 Viktigt att fortsätta hålla sig uppdaterad inom digitala tjänster som 

personal.



Sammanfattning

 Vi tror att flera av våra brukare kan bli mer självständiga med digitala 

hjälpmedel.

 Hör gärna av er om ni har några frågor eller tips så hjälper vi er.

 Gå gärna in på https://regionbiblioteketostergotland.se/projekt/digitala-

tjanster-for-alla/

 Åsa: asa.siira@motala.se

Tack för att ni lyssnat! 
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