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Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att 

funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället. 

Vårt uppdrag styrs av mål och strategier för 

funktionshinderspolitiken. Dessa bygger på FN:s konvention 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi arbetar gentemot och genom myndigheter, kommuner 

och landsting.

Myndigheten för delaktighet



Mål

• Att möjligheten att få ta del av 

välfärdsteknologiska tjänster ska vara likvärdig

oavsett var i landet individen bor

• Att alla kommuner erbjuder välfärdsteknologiska 

tjänster som en del av sitt tjänsteutbud



delaktighet…



…aktivitet…

http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=2286970
http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=2286970


…ett självständigare liv…



…ökad trygghet…

http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=2286970
http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=2286970


Begrepp

VÄLFÄRDSTEKNIK

digital teknik som syftar till att 

bibehålla eller öka trygghet, 

aktivitet, delaktighet eller 

självständighet för en person 

som har eller löper förhöjd risk 

att få en funktionsnedsättning

HJÄLPMEDEL FÖR DET DAGLIGA 

LIVET

individuellt utprovad produkt som 

syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, 

delaktighet eller självständighet 

genom att kompensera en 

funktionsnedsättning



Att vara delaktig!

”Jag har ju samma 

rättigheter som alla andra! 

Men jag har svårt att 

förmedla mig, kan ha svårt 

att bli förstådd. Det finns ju 

andra som jag men som 

kanske har svårt att 

kommunicera för att de är 

blyga, har svårt att minnas 

eller svårt att prata. Då är ju 

teknik jättebra!”

”Att få bestämma själv och göra saker när 

jag vill. Det är viktigt. Tekniken skulle kunna 

hjälpa mig. Jag har heller inget problem med 

kameror – om det ger en trygghet. Det skulle 

nog vara säkerhet för mig själv, att bli kollad 

med kamera, istället för att någon kommer in 

till mig.” 



Hur gör man vid kognitiva svårigheter?

Kompenserar



Hjälpmedel – för vad?

• Tid

• Komma ihåg

• Osäkerhet - bekräftelse

• Trygghet

• Kommunikation

• Föreställa sig

• Struktur - planering

• Motivation - komma i gång

• Fritid - intressen

https://www.youtube.com/watch?v=d1Iv_hkqenE
https://www.youtube.com/watch?v=d1Iv_hkqenE










Kommunikation
Appen Prata



Kommunikation

Samtalsmatta för ökad 

delaktighet i vardagsstödet

• Tala om vad jag vill

• Tala om vad jag inte vill

• Hur jag mår

• Göra val

• Fatta beslut



Bildstöd

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjtuqL3wL7QAhXI3CwKHfzwCl0QjRwIBw&url=https://hjartefragornpf.wordpress.com/tag/bildstod/&bvm=bv.139782543,d.bGg&psig=AFQjCNGUHuOwCYtnDy1sxzNuxrGoxn5GbQ&ust=1479977752075203
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjtuqL3wL7QAhXI3CwKHfzwCl0QjRwIBw&url=https://hjartefragornpf.wordpress.com/tag/bildstod/&bvm=bv.139782543,d.bGg&psig=AFQjCNGUHuOwCYtnDy1sxzNuxrGoxn5GbQ&ust=1479977752075203




Bildstöd



Trygghet



Tyngdtäcken

Bolltäcke

Kedjetäcke

Fibertäcke



Surfplattor och mobiler
Befintliga funktioner
Fota /bildgalleri/ filma Videosamtal

Kontakter

Påminnelser

Anteckningar

Hjälpmedelsinställningar

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.geekesfera.com/skype-podria-poner-fin-las-barreras-del-idioma/&ei=s0_HVOvpH4v9ywO23oLwDw&bvm=bv.84349003,d.bGQ&psig=AFQjCNFBho0ACy1l0QUaFoAoruJRxMZMQw&ust=1422434585934186
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.geekesfera.com/skype-podria-poner-fin-las-barreras-del-idioma/&ei=s0_HVOvpH4v9ywO23oLwDw&bvm=bv.84349003,d.bGQ&psig=AFQjCNFBho0ACy1l0QUaFoAoruJRxMZMQw&ust=1422434585934186


Exempel på appar

Photo365

Story Creatorhttp://www.ritprata.se/

Ritprata Fotokalendern



Exempel på appar

Memoassist

SmartkalenderWeek kalender

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK_l-Kj-6ccCFWT-cgod9xwLYQ&url=https://itunes.apple.com/se/app/memoassist/id436689262?mt%3D8&bvm=bv.102022582,d.bGQ&psig=AFQjCNFGbJJ7qDaIWEkSxTWEZEDYdP9Xdw&ust=1441889204638609
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK_l-Kj-6ccCFWT-cgod9xwLYQ&url=https://itunes.apple.com/se/app/memoassist/id436689262?mt%3D8&bvm=bv.102022582,d.bGQ&psig=AFQjCNFGbJJ7qDaIWEkSxTWEZEDYdP9Xdw&ust=1441889204638609


Exempel på appar

Time timerNotes

https://itunes.apple.com/

Min rutin Schema -

stoppur 



Exempel på appar

• Böcker

Vem där?

Halvans fordon

Knacka på

• Sång lekar

• Spread the sign

(stöd tecken)

• Djur, saker 

Sound Touch 

Picture Book

Planet animal

• Övrigt

Drum pad

Hippi 1

Talking cards



Miljöanpassningar



Miljöanpassningar



Miljöanpassningar



Miljöanpassningar



Miljöanpassningar



Miljöanpassningar



Miljöanpassningar



Vad kommer att behövas?

• Kunskap

• Innovationer?

• Riktlinjer kognitiv tillgänglighet?


