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Så här började det

• Taltidning till fler 2017-2018, 
projekt initierat av MTM

• Gav ökad kunskap om tillgängliga medier 
hos personal på bibliotek och inom 
omsorg

• Synliggjorde taldagstidning och andra 
tillgängliga medier



Men …

• Få konkreta exempel på hur taldagstidning kunde användas 
inom LSS- och äldreomsorg

• Begripsams rapport Svenskarna med funktionsnedsättning 
och internet: personer på särskilda boenden har inte tillgång 
till digitala tjänster i lika hög grad som andra.

• Slutsats: Vi vill pröva mer.
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Förutsättningar för nytt projekt

• Intresserade folkbibliotek
- tillgänglighetsbibliotekarier och/eller andra

• Intresserade enheter inom omsorgen
- i samma kommun som intresserade bibliotek

• Pengar till vikarieersättning, teknik och föreläsare
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Start sommaren 2019

• Motala, Åtvidaberg och Ödeshög

• Tre folkbibliotek, tolv enheter inom omsorgen samt fyra 
arbetsterapeuter, sammanlagt ca 30 personal

• Medel från Kulturrådet (Läsfrämjande och Stärkta bibliotek), 
Digitalt först regional satsning samt från Regionbibliotek 
Östergötland
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Syfte

• Att pröva hur bibliotekspersonal och omsorgspersonal, kan ge 
personer inom de prioriterade målgrupperna, tillgång till och 
kunnande i att använda digitala tjänster.

• Stärka samverkan mellan bibliotek och omsorg

• Med digitala tjänster menade vi taltidning, talböcker, appar som har 
med lässvårigheter att göra, men även andra digitala tjänster som står 
till medborgarnas förfogande.
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Startträff

• För personal och chefer från 
biblioteket och från 

• Genomgång av projektet, tekniska  
förutsättningar, möjliga digitala 
tjänster
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Brukarträff

• På respektive enhet med hyresgäster 
och personal från omsorg och 
bibliotek

• Vad gillar du? Vad har du för 
intressen? Vad har du gjort tidigare i 
livet?

• Alltifrån en person upp till åtta

• Direkt efter separat möte med 
personal om vilka digitala tjänster 
som skulle ingå



Utbildningsdagar

• Aktuell forskning om målgrupperna och 
digital användning

• Inspiration från andras projekt med 
liknande eller berörande inriktning

• Praktiska workshop om bibliotekets 
digitala tjänster

• Praktiska workshop för andra digitala 
tjänster
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Handledning på boende och i dagverksamhet

• Tre-fyra veckor

• Utgick från individernas förutsättningar

• Valfritt vilka e-tjänster

• Individ eller grupp

• Spontant eller planerat

Digitala tjänster för alla



Uppföljning

• På respektive enhet med hyresgäster 
och deltagare i dagverksamhet samt 
personal från omsorg och bibliotek

• Tillfälle att repetera samt att testa 
appar och teknik de inte kommit igång 
med

• Gav input om nya appar att testa
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Tekniska förutsättningar

• Surfplattor (Ipad)

• Wifi eller SIM-kort

• HDMI-kablar och adaptrar

• Pekpennor

• Greppram
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Åtvidabergs bibliotek - erfarenheter

Kathrin Johansson
bibliotekarie

Karin Fahlstedt
biblioteksassistent



Initialt tänkte vi att vi skulle få lära våra 
grupper
• Banktjänster på nätet, skapa e-post etc. 

• Bibliotekets e-tjänster Biblio, Cineasterna, Legimus, Pressreader

• Bekanta sig med iPad med hjälp av olika program

• Taldagstidning



Det blev istället:

• Googla

• Skype

• Streama serier

• Spotify podd

• Biblio

• Spelappar

• Osmo

• VR med Occulus

• Börja besöka biblioteket själva

• Ladda ned appar

• Hjälpmedel i app

• Pekpennor



Dagcenter

• Personalen valde personer 
som kunde vara intresserade

• Redan viss erfarenhet av e-
tjänster

• Inledde med att visa 
bibliotekets e-tjänster 



Dagcenter

• Besökarna på Dagcenter mer 
bekväma med egen personal

• Kathrin och Karin främst ett stöd 
för personalen

• Effekt: fler digitalt säkrare, fler 
som kommer till biblioteket och 
lånar



Kärnhuset, dagverksamhet inom psykiatrin

• Olika åldrar och olika vana av 
det digitala

• Inledningsvis appar som 
hjälpmedel i deras vardag 
(Grumme, appar för planering)

• Träffar på biblioteket: använda 
Götawebbens hemsida och 
Osmo



Kärnhuset, dagverksamhet inom psykiatrin

• Även med denna grupp mer trygga med ordinarie personal och vi var 
stöd till personalen

• Ingen var biblioteksbesökare från början, men efter några träffar har 
vi en kvinna som nu börjat låna



Trygghetsboendet Trekanten

• Vi ”visste” att det skulle ta 
tid för dem att våga prova 
- vi kunde inte haft mer fel!

• Positiva och nyfikna!

• Har lärt sig saker vi inte 
ens trodde de var 
intresserade av



Trygghetsboendet Trekanten

• Hämtar information via Google

• Laddar ned spelappar

• Lyssnar på ljudböcker och podd

• Streamar serier på SVT play

• Personalen bjöd in oss till träffar 
med olika teman



Ytterligare effekt

1. Kontakt med enhetscheferna inom hemtjänst: startat Boken 
kommer, eller som vi kallar det, Bibblan hjärta hemtjänsten

2. Precis innan Covid-19 utbrottet hade vi även startat en bokcirkel på 
Trekanten



Motala bibliotek

Inger Hollström Flis

Tillgänglighetsbibliotekarie

Susanne Kastbom

verksamhetsansvarig DigidelCenter

Emelie Ekholm

handledare DigidelCenter



Björktrastens äldreboende

• Personalen jobbade med individer

• Fluid och SVT-play

• Biblioteket stöttade i första hand 
personalen med repetition om appar 
och att hitta lösningar för individer

• Workshop med Osmo med 
hyresgästerna



Åkervallens äldreboende

• Något piggare hyresgäster

• Personalen arbetade med grupp

• Googlat på intressant, musik på 
Spotify

• Biblioteket även här stöd i första 
hand till personal med repetition 
om appar



Kalkstensvägens gruppboende

• Tre hyresgäster från början, sen alla

• Tre av dem har skaffat egen surfplatta

• Förutom stöd till personal, koll av 
Legimus till hyresgäster

• Finns intresse från personal att starta 
bokcirkel



Lärdomar

• Viktigt lära känna personer och hur det fungerar på boende

• Förmedla att det inte behöver vara invecklat eller svårt, få personalen 
att känna sig bekväma med tekniken

• Genom kontakter på olika boenden når vi personer som vi kanske inte 
hade nått annars. 

• 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.



Kontaktuppgifter

Lena Udd

010-103 93 20

lena.udd@regionostergotland.se

Lillemor Engholm Guy

072-588 98 71

lillemor.engholm.guy@regionostergotland.se


