
 

 

Idésammanställning  grupp 5 (alla ideér) 

 

Bestäm några få paket av hjälpmedel (välfärdsteknik) för att komma igång 

Wifi överallt 

Se till att fungerande infrastruktur finns på boende/hemma 

Underlätta införande och användande av välfärdsteknik 

Ett datasystem för all dokumentation. Dokumenteras i ett system syns även i ex.platta hos brukaren. 

Standardmeningar i dokumentationen (endast fylla i det som avviker) 

Förenkla administration av de hjälpmedel som finns (återanvändbarhet) 

Förenkla administrationen, minska dokumentationen 

Förenkla mötet med en brukare (kort info -bild, kort text, bakgrund, intressen) 

Direktkontakt med sjuksköterska/undersköterska via telefonapp. tillgänglig dygnet runt 

Skärmar/surfplatta som planering och kommunikation och kommunikation hos brukaren 

“Rumslås” -chip i kläderna (armband plockas isär av dementa) 

Någon form av GPS-lösning ex. instruktioner till affären, hem osv. 

Inre och yttre rörelse områden (positionering- inomhus/utomhus), t.ex öppen/stängd dörr 

Öppna min dörr inte andras 

Doft relaterat - ex. baka på avdelningen 



 

 

Musikprogram (personligt) 

Rätt att vara mig själv -hela mitt liv. Individuellt, leva som jag gjort i dagligt liv (ex. rakat mig varje 
dag) 

Mer promenader/utflykter (demensteamet), samköra avdelningar 

Träningscykel- kopplat till TV-skärm, miljö och hörlurar, inte för avancerat 

Känna sig välkommen i sitt rum (brukaren) 

Någon känner den boende (vid varje arbetspass) 

Bilder på ex. maträtt, tvätta, även talande instruktioner 

Kognitiva planer - bild, video, text för brukaren 

Individuella foton för varje individ att titta på. Anhöriga lägger upp bilder 

Dokumentera och journalföra på plats hos brukare 

Ett datorsystem som nås av personal och anhöriga - levnadsberättelse, vård- och omsorgsplan, 
journaler, dags berättelser (aktiviteter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppens idé (max 1000 tecken) 
En gemensam plattform som är till stöd för verksamheten, brukare och anhöriga. En infrastruktur 
som samlar all dokumentation och information om brukaren på ett och samma ställe. Plan och 
uppföljning på samma ställe. Plattformen ska vara tillgänglig för personal, brukare och anhöriga att 
läsa och skriva i.  

Vinsten är ökad trygghet för brukare och anhöriga. Lösningen möjliggör för personalen att utföra ett 
ännu bättre arbete och ger ökad arbetsglädje. Lösningen är möjlig i både stad och landsbygd. 
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