
 

 

Idésammanställning  grupp 3 (alla ideér) 
digital dokumentation- lättillgänglig och enkel 

sensorer för att samla data om individens liv och behov utifrån data 

digital kommunikationsmöjligheter för varje boende för att kunna ha kontakt med nära och kära 

social funktion i VR spelen ie gruppträning lokalt eller via kamera för brukare 

digitala hjälpmedel till personal såsom smartphone mm 

baspersonalen ska kunna ha åtkomst till planer mm 

wifi är en grundförutsättning för att boende ska kunna digitalisera 

ta bort flaskhalsar möjliggöra för personal att vara mer aktiva se till att mer tid spenderas med 
brukare istället för att administrera uppgifter 

använda teknik som möjliggör för både brukare och personal att lägga mer tid på aktivitet 

se över digitala hjälpmedel till brukarna som finns inom verksamheterna äldreomsorg och 
funktionsnedsatta 

prediktion/al kan instrumentdata förädlas? ex rörelsemönster förutse framtida problem 

utvecklingen digitaliseringen är ett måste för framtida utveckling av vård o omsorg för att bli attraktiv 
arbetsgivare - kompetensförsörjning 

möjliggöra att brukare kan göra aktiviteter självständigt 

utbildning till baspersonal i digitalisering ska ingå 

internetuppkoppling i alla rum 

verktyg för schemaläggning utifrån ind behov 

behov av enkelt verktyg för att bedöma resursbehov utifrån ind behov 

aktiviteter med stöd av skype såsom kontakt med anhöriga 

använda någon slags dataprogram för de som ej klara svenska språket 

japansk toa, dusch robot för ökad självständighet/oberoende 

lätta aktiviteter för att stärka personer som har svårt med ex balans, demens - dator, glasögon - båt 
fiske natur mm 

robotkatt eller dyl 

låta dem gå på promenad själva m typ GPS larm - inbyggt på ngt sätt 

wifi på alla avdelnigar och spotify för en enskilde 



 

 

demensvagga för oroliga 

någon app som är till för anhöriga så de ser vad som är gjortför deras anhörige - lätt att hitta och 
komma åt 

förändrade aktivitetsbehov hos äldre i framtiden kommer att kräva adigitala lösningar såsom robotar, 
tillsynskameror mm 

surfplatta - lättare spel video mm 

gruppträning med digitala verktyg 

lätt verktyg för dokumentation och lättåtkomligt 

skapa större självständighet ex med hjälp av elektroniska medicinutdelare 

i ordinärt boende digitala verktyg för kroniskt sjuka för att dagligen följa sin hälsa o skicka data till 
ansv ssk 

mobila trygghetslarm för att stimulera självständiga fysiska aktiviteter 

gymp/rehab i grupp m stöd av VR glasögon el dyl 

analog biljardbord 

brukare ska uppleva att de bor på ett hotell 

stora senior residens enheter i Norrbotten - känsla av “club meriterande” 

alla faciliteter ska kunna hyras ut konf verksamhet för skolklasser föreningar simhall 

restaurang ska vara publik spec kost o vanlig kost med rabatt för de boende 

hembesök i stora hotell likande komplex avskaffa ombyggnad av villor låt de äldre hitta nya kompisar 
i dessa komplex 

stora anläggningar m plats för alla över 65, seniorhotell residens m blandade åldrar - serviceboende, 
parboende, demensboende, tlll palliativ vård 

alkohol o vin utskänkning 

utflykt till stan o naturen - elcykel 2 sitsig 

brukare ska hitta nya kompisar 

simhall görs möjlig i större enheter  

 

 

 

 



 

 

 

Gruppens idé 
“Lätt att göra rätt” är en kommunikationsplattform som skapar ökad 
delaktighet och trygghet  i vardagen genom ökade möjligheter till 
kommunikation och informationsöverföring. Plattformen kvalitetssäkrar 
arbetsprocesser hos personalen. Ger anhöriga möjlighet till delaktighet och 
underlättar kontakt med personal samt sin närstående. Vidare utgör 
plattformen en källa till trygghet för såväl brukare som anhöriga genom att 
förenkla kommunikationsvägarna, öka inflytandet samt förbättra dialog och 
samverkan. 
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