
Sammanfattning behovsseminarium 29 mars 2019 
 

Trygghet 
• Att få hjälp/kontakt när jag behöver 
• Tillgång till rätt anpassad teknik för personer som har funktionsnedsättning 
• Teknik som kompletterar människan 
• Att anhöriga känner sig trygg med hur hemmet är tillrättalagt 
• Veta vem som kommer hem till mig, möjlighet att välja 
• Om jag har synnedsättning, veta var jag befinner mig 
• Att kunna bli hittad var jag än är 
• Att inte känna sig bevakad 
• Enkelt att nå min hälsocentral 
• Mobil täckning 
• Bra anpassat boende 

 

Självständighet 
• Att ha den egna kontrollen 
• Att klara sin vardag 
• Att klara sin personliga hygien 
• Att behålla sin integritet 
• Att vara delaktig socialt 
• Att avgöra själv vad jag vill ha hjälp med 
• Att försöka själv och klara sin vardag  
• Att behålla sin integritet och kunna bidra trots nedsättning 
• Kunna påverka sin egen situation 
• Tillgång till individuellt anpassade hjälpmedel 
• Att lära sig teknologin så att jag kan vara mer självständig. Självständighet kan begränsas av 

tekniken, att man inte kan den, tekniken kan skapa självständighet ex. mobilen kan skriva det 
man säger 

• Individanpassad service 

 

Delaktighet 
• Handlar om de demokratiska processerna att få möjlighet att välja och besluta själv 

att kunna rösta – är det tillgängligt för alla 
• att ha tillgång till information kunna ta del av det som händer i samhället 
• att kunna välja när jag själv vill ex ha hjälp eller få något gjort 
• att kunna få tillgång till kunskap och information på olika sätt utifrån olika behov 
• att få tillgång till olika stödfunktioner som skapar möjlighet till delaktighet 



anpassad miljö som gör det möjligt att vara delaktig om ex hörslinga finns eller om det inte är 
en ”rörig” stökig, störande miljö, intryck mm. Här har vi olika behov som olika människor det 
handlar om att ens behov kan uppfyllas 

• att få tillgång till rätt hjälpmedel så man kan vara delaktig, helt enkelt att få rätt tillgång till 
rätt resurser 

• att få handledning och utbildning när det gäller ex hjälpmedel, dator, telefon mm – 
kontinuitet 

• att skapa kontakter få sociala nätverk 
• att bidra till andra – att kunna göra skillnad för andra 
• att bli lyssnad till – bli hörd 
• att få känna sig ”hemma” respekterad av andra att hänsyn tas till specifika behov man har 
• att få känna meningsfullhet att uppleva att de vi gör är meningsfullt 
• att få vara en del av ett sammanhang med andra 

 

Inflytande över min egenvård och hälsa 
• att ha tillgång till de resurser man behöver för att kunna sköta sin egenvård har vi samma 

förutsättningar exempelvis beroende på avstånd och var man bor – digitala lösningar för att 
kunna kommunicera med hälso- och sjukvård 

• att kunna ta sina prover själv hemma 
• att skapa bättre förutsättningar för att komma i kontakt med sjukvården – att själv få 

bestämma när och hur men vill ta kontakt, enklare sätt att få kontakt med hälsocentralerna. 
Exempelvis digital teknik som främjar/förenklar läkarbesök 

• 1177 marknadsförs, förenklas och utvecklas 
• att inte behöva vänta en vecka på provsvar 
• viktigt att man ser en helhet – digitala kontakter och mänskliga/fysiska möten kopplat till 

ekonomi ex provtagning rådgivning 
• När jag har kunskap över min ”sjukdom” 
• Eget ansvar, anpassning/träning, (rehab.resurser – individuellt) 
• Möjlighet till delaktighet oavsett funktionsnedsättning 

o individanpassat 


