Digital delaktighet i Rättviks kommun
Brygga som möjlighet
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Inledning
Informationsteknik har blivit en självklar arena i dagens samhälle. Vi kan ta
del av information och tjänster, vara aktiva på sociala medier och ha kontakt
med vänner och familj. För personer med kognitiva funktionsnedsättningar
är arenan inte alls lika självklar. För att göra det möjligt krävs det
engagemang från omgivningen samt stöd från ledning och chefer för att det
ska kunna genomföras.
I den här handledningen berättar vi i Rättviks kommun hur vi arbetar för att
öka den digitala delaktigheten för personer med kognitiva
funktionsnedsättningar. Framgångsfaktorn i kommunen är att det finns en
brygga mellan de tre enheterna; it-enheten, barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Det är även viktigt att vi har stöd från
ledning och chefer som vågar satsa på vårt arbete, men även ett engagemang
från personal ute i verksamheterna som kan driva det. Även om vi alla
jobbar aktivt med digital delaktighet så är det ett område som hela tiden
utvecklas och det innebär att vi i fortsättningen också aktivt måste följa den
utvecklingen.
Sara Hansson arbetar på ett LSS-boende i Rättviks kommun där de jobbar
aktivt med digital delaktighet. Sara berättar om hur det är att vara
stödperson genom utbildningen Anpassat IT i Mora och hur de börjat arbetat
med teknikcoacher i Rättviks kommun. Hon tar upp vad det kan leda till för
positivt med införandet av informationsteknik i verksamheterna men även
vad det finns för risker och hinder med detta.
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Digital delaktighet i Rättviks kommun
Brygga som möjlighet
Bakgrund
Informationsteknik är en självklar arena i dagens samhälle. Där kan vi ta del
av information och tjänster, vara aktiva på sociala medier och ha kontakt
med vänner och familj. För personer med kognitiva funktionsnedsättningar
är arenan inte alls lika självklar. Denna grupp har inte alls samma
möjligheter att läsa och skicka mejl, använda Facebook eller ta del av
information som andra i samhället kan göra. De riskerar att hamna utanför
vårt moderna och digitala samhälle. Alla människor, oavsett
funktionsförmåga, ska kunna ta del av den digitala infrastrukturen. För att
göra det möjligt krävs det engagemang från omgivningen i form av
teknikcoacher men även en engagerad ledning som är beredda att satsa på
det.
Digital delaktighet i Rättvik
Barn- och utbildningsförvaltningen har under en lång tid sett till
tillhandahålla bra och anpassade program för eleverna som går i särskolan
och gymnasiesärskolan i vår kommun. Arbetet som personalen gör skapar
en bra grund och trygghet för eleverna i de program som de använder sig av
under tiden de går i skolan. Flera program fungerar även som hjälpmedel i
deras liv och därför är det viktigt att socialförvaltningen verkligen tar över
arbetet där skolan slutar.
Socialförvaltningen och it-enheten gjorde tillsammans en förstudie i
kommunen för att kartlägga förutsättningarna för att införa datastöd, bland
annat trådlöst nätverk, i verksamheterna. De tittade även på hur övergången
såg ut mellan barn- och utbildningsförvaltningen för att försäkra sig om att
det skulle fungera bra. Syftet med förstudien var även för att se hur itenheten och socialförvaltningen skulle kunna samverka samt för att se vad
som behövdes göras i kommunen för att personer med kognitiva
funktionsnedsättningar ska bli mer delaktiga i den digitala världen. En viktig
faktor för att samarbetet mellan enheterna har fungerat bra är att
socialförvaltningen har haft drivande personer som vetat vad de vill ha och
vad de behöver för stöd från it-enheten.
När it-enheten och socialförvaltningen hade kartlagt behovet och börjat
arbetet med den digitala delaktigheten blev vi kontaktade av Kerstin Gatu på
Mora Folkhögskola. De skulle starta en utbildning, ”Anpassad IT”, som ett
arvsfondsprojekt för att ge personer med kognitiva funktionsnedsättningar
möjlighet att bli delaktiga i den digitala världen.
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Socialchefen i Rättvik blev tillfrågad att sitta med i referensgruppen och
utsåg tillsammans med enhetscheferna åtta personer från gruppbostäder och
daglig verksamhet som skulle gå stödpersonsutbildningen som startade
hösten 2015. Det var en pilotkurs, en distansutbildning där vi under träffarna
fick kunskap om anpassade program och en bra grund inom informationsteknik. All denna kunskap och information tog vi sedan med tillbaka och
började arbeta med digital delaktighet i kommunens LSS-boenden och
dagliga verksamheter.
Sedan startades även en två-årig utbildning för eleverna, samtliga med
kognitiv funktionsnedsättning. Det var en distansutbildning, och det
behövdes därför stödpersoner på hemmaplan som hade kunskap om bland
annat programmen som användes. Det var en förutsättning att det fanns
någon att vända sig till hemma mellan kurstillfällena för att eleverna skulle
kunde genomföra utbildningen. Stödpersonsutbildningen skapade även ett
intresse hos oss för att fortsätta utveckla arbetet med datorer och
informationsteknik på de olika arbetsplatserna för alla, inte bara för dem
som gick Anpassad IT-utbildning i Mora.
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Brygga mellan enheter
Framgångsfaktorn med arbetet kring digital
delaktighet för LSS och användandet av teknik i
Rättviks kommun har varit samarbetet mellan
barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen samt it-enheten i kommunen (se
figur 1). Alla bidrar med kunskap från sitt område
och hjälper varandra och arbetar mot samma mål.
Arbetet vi har gjort hade inte kommit lika långt om
inte alla tre enheter hade varit delaktiga i detta.

IT-enheten

Barn- och
ungdomsförvaltningen

Socialförvaltningen

Figur 1 Brygga mellan enheter
It-enheten
För att verksamheterna ska kunna arbeta med informationsteknik krävs det
en fungerande infrastruktur som grund för att arbetet ska underlättas ute i
verksamheterna. Det behövs även stöd från it-enheten som fungerar som en
trygghet för personalen i de olika verksamheterna. Det gäller inte enbart
stöd till chefer och ledning utan främst stödet de gett till vår personal och
hyresgästerna i verksamheterna.
På it-enheten finns det en tekniker som är ansvarig för att arbeta direkt mot
socialförvaltningen och frågor som rör informationsteknik och program i
deras verksamheter.
Barn- och ungdomsförvaltningen (BUF)
I skolan läggs en bra grund för eleverna. Pedagoger och annan personal
inom skolan har bra kunskap och erfarenhet om program och hjälpmedel.
För att övergången mellan skolan och LSS-boendet samt daglig verksamhet
ska fungera på bästa sätt arbetar kommunen efter en modell som heter ”Från
skola till arbetsliv- Unga med funktionsnedsättning” (se figur 2) som
skapades av centralen FINSAM i samarbete med Rättvik. Modellen innebär
att den sista skoltiden kartläggs för att de kan göra en plan vad som ska
hända i framtiden.
Under det sista skolåret för eleverna blir personal från det framtida boendet
inbjudna till möten för att säkerställa att informationen och kunskapen om
bland annat program och hjälpmedel förs över. På det sättet får LSS-boendet
en bra grund och vet vad som behövs göras innan hyresgästerna flyttar in.
Eleven erbjuds praktik på den dagliga verksamhet som det är tänkt att den
ska börja arbeta på när skolan tar slut. Under praktiken följer personal från
skolan med och informerar om programmen och hur de tidigare arbetat i
skolan.
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Figur 2 ”Från skola till arbetsliv- Unga med funktionsnedsättning.”

Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns det ett Skoldatatek. Det är en
övergripande verksamhet som ansvarar för och arbetar med
informationsteknik och specialpedagogik. Skoldatateket vänder sig till
skolpersonal som undervisar elever som har behov av särskilt stöd. De ger
personalen specialpedagogisk kompetens om hur de med hjälp av itbaserade verktyg kan skapa stimulerande lärandesituationer. Personalen får
även möjlighet att prova alternativa verktyg och pedagogisk programvara
före inköp.
Socialförvaltningen (SOC)
Verksamheterna i socialförvaltningen, LSS-bostäderna och daglig
verksamhet, vinner mycket på att ta över arbetet som skolan har påbörjat.
Det finns redan en grundkunskap som vi kan fortsätta att utveckla och den
vill vi ta till vara. Framförallt är det en trygghet för de som precis slutat
skolan att de fortsätter med samma arbetssätt.
Det gäller även att personal på det nya boendet och den dagliga
verksamheten har intresse att fortsätta utveckla arbetet. Det är en
förutsättning att personalen får utbildning och kunskap om vilka program
som finns och hur vi ska arbeta med dem för att vi ska kunna föra arbetet
vidare.
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Samarbetet mellan it-enheten, BUF och SOC innebär:
 Träffar och kontakt för att delge varandra information. Alla
enheterna är duktiga på sitt område och istället för att varje enhet ska
jobba för sig själva kompletterar och stöttar vi varandra och tar del
av varandras kunskap och arbetar mot samma mål.

 Vi har även ett samarbete kring program och licenser i kommunen.
Det viktiga är att någon är ansvarig för dessa program och licenser
och att det sköts på rätt sätt. I Rättvik är det it-enheten som ansvarar
för att ”skjuta ut” program till datorerna i kommunen och på det
sättet kontrollerar de att det fungerar på rätt sätt.

 Samordning av utbildning ingår också i samarbetet. Oftast kommer
elever som går inom barn- och utbildnings-förvaltningens
verksamheter en dag till socialförvaltningens verksamheter och
därför är det bra att de har samma kunskap kring programmen.
Genom samordning av utbildning ger det alla berörda chans att ta del
av den.
Samarbetet har varit viktigt och framgångsfaktorn i Rättvik och att det finns
stöd hela vägen och att alla arbetar mot samma mål. Vi har engagerade
politiker som stödjer vårt arbete och det är viktigt för oss. Det krävs att
ledning och chefer ger det stöd som verksamheterna behöver för att kunna
starta arbetet med digital delaktighet i verksamheterna. Framförallt behövs
det personal som brinner för att jobba med digital delaktighet och se till att
arbetet fortsätter att utvecklas.

”När alla bidrar med sin styrka och kunskap och
arbetar tillsammans får man båten att röra
sig framåt i rätt riktning.”
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Att vara teknikcoach
Att vara teknikcoach innebär inte att vi ska vara bäst på datorer eller att veta
allt om hur programmen fungerar. Däremot krävs det ett intresse att vi tar
till oss och förvaltar kunskapen för att kunna lära ut och vara ett stöd, både
till hyresgäster, arbetstagare och deltagare i dagliga verksamheter samt till
våra kollegor.
Alla på en arbetsplats är viktiga för att arbetet med digital delaktighet ska
hålla i längden. Arbetet kan inte bygga på att en person är engagerad och
driven om den inte får stöd från sina kollegor och chefer. Teknikcoachen
måste få tid att jobba med detta och därför behövs det ett stöd och förståelse
från kollegorna. Det gäller även att hela arbetsgruppen får möjlighet att
prata om digital delaktighet på arbetsplatsträffar och planeringsdagar för att
etablera och fastställa ett bra arbetssätt.
Arbetssättet som har fungerat bäst hos oss är att det är teknikcoachen som
har huvudansvaret och ser till att allt fungerar. Det är minst lika viktigt att
de andra i personalgruppen också har ett ansvar och kunskap om
programmen som används. Skulle teknikcoachen ha semester fyra veckor
får inte arbetet ta semester med den, då försvinner omsorgstagarnas
möjlighet till att vara delaktiga i den digitala världen.
Vi har använt oss av lathundar med beskrivningar om hur program fungerar.
När vi har inskolning av ny personal och vikarier har vi som rutin att berätta
hur vi jobbar med digital delaktighet och arbetssättet kring det för att alla
ska ha kunskap om detta.
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I Rättviks kommun är vi i dagsläget åtta stödpersoner som har gått
stödpersonsutbildningen på Anpassad IT i Mora där vi har fått kunskap om
de programmen som de använder i kursen Anpassad IT. Vi åtta är även
teknikcoacher på våra arbetsplatser i kommunen där vi har huvudansvaret
för arbetet med digital delaktighet, även för de som inte går på utbildningen
i Mora. Beroende på hur behovet och intresset är på de olika arbetsplatserna
ser även teknikcoachernas arbetsuppgifter olika ut. Sedan införandet av
informationsteknik och arbetet med digital delaktighet ser vi att det hela
tiden ger ringar på vattnet och väcker nya arbetssätt. Vi har märkt att det
finns ett stort intresse hos de som bor på LSS-boendena och arbetstagarna i
daglig verksamhet och att vi måste arbeta med detta. Vi har märkt att det
ofta tar mer tid i början när nya program eller arbetssätt ska implementeras
inom verksamheterna men vi har sett att det ibland har lett till att det sparat
tid på andra sätt.
En hyresgäst som bor på ett LSS-boende i kommunen fick anpassade program till sin
dator. Programmen gjorde att hon kunde ha mejlkontakt med sina vänner och
självständigt räkna sina egna pengar som hon annars har haft personalens hjälp till.
Självförtroendet växte enormt hos henne när hon kände att hon klarade av flera moment
på egen hand. Det har lett till att hon idag har utvecklats och blivit mer självständig
även inom andra områden som har gjort att personal inte lägger lika mycket tid på just
de arbetsuppgifterna.
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Resultat av arbetet med digital delaktighet
 För två år sedan fick några LSS-boenden och daglig verksamheter
ha en surfplatta på prov för att se om det fanns intresse och behov i
verksamheterna. Resultatet var positivt och kommunen köpte in en
surfplatta till varje LSS-boende och daglig verksamhet. Där jobbar vi
utifrån omsorgstagarnas behov och intressen och tar hem appar och
spel. Teknikcoachen ansvarar för kontrollen av hård- och mjukvara
och att allt fungerar.


På en daglig verksamhet i kommunen har de skapat en dataverkstad.
Målet med den är att väcka intresse för den digitala världen hos
arbetstagarna. I dataverkstaden får de testa att sitta vid datorn och
spela spel, göra filmer och testa olika program. Arbetsuppgifterna
vid datorn sker efter individens önskemål och förmåga.



En gruppbostad i kommunen har, med önskemål
från hyresgästerna på boendet, skapat en Facebookgrupp. Syftet med gruppen är att de på boendet
själva kan lägga ut bilder och text på Facebook för
att nära vänner och familj ska kunna ta del av vad de
gör för aktiviteter på dagarna. Det har lett till att de
som har svårt att ringa hem och berätta för familjen
vad de gör på dagarna nu har fått ett enklare sätt att
ta kontakt. Det ger även de närstående en möjlighet
att kommentera bilder som sedan kan läsas upp för
alla på boendet.
Innan gruppen, som är hemlig, startades på
Facebook skrevs ett samtycke med pictogram-bilder
för att alla som är med i gruppen skulle få
information om vad som får förekomma på den sidan för att det inte
ska bryta mot lagen. Facebook används dagligen av personer runt
om i världen och är perfekt för alla att ha kontakt med vänner och
familj, även för personer med funktionsnedsättningar.

Området informationsteknik växer hela tiden och för generationen som
växer upp idag är det en självklarhet. Därför kommer det att ställas krav på
personal även inom äldreomsorgen och inom LSS. Det kommer att finnas
förväntningar på att personal ska ha kunskap. Eftersom det är ett växande
område kommer Rättviks kommun att ha som krav att de anställda ska
kunna arbeta med informationsteknik och digital delaktighet och ha ett
intresse av att lära sig om detta. Eftersom det är ett växande område så
kommer det hela tiden nya program, appar och hjälpmedel som täcker
många personers intressen och behov och därför måste vi arbeta för att hitta
dem. Det krävs att personalen får tid och möjlighet till utbildning av chefen
och även tid för erfarenhetsutbyte mellan enheter.
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Hinder och risker
Självklart finns det, precis som i allt annat, risker och hinder för att införa
digital delaktighet i verksamheterna. När vi går ut på Internet öppnas en helt
ny värld och vi kommer i kontakt med personer som vi aldrig skulle ha
kommit i kontakt med annars och tyvärr vill inte alla varandra gott på
Internet. Att sitta vid datorn är, precis som för alla andra, ett roligt
tidsfördriv och risken att man hamnar vid datorn för mycket är självklart en
risk.
Våra största farhågor när vi började arbeta med digital delaktighet var just
att hyresgästerna skulle sitta för mycket framför datorn så andra vardagliga
sysslor skulle bli lidande. Eller att de skulle trycka på sidor på Internet som
inte var lämpliga som skulle avskräcka eller leda till virus i datorn. På båda
dessa punkter blev vi motbevisade. När vi införde digital delaktighet i
verksamheterna ledde det till att både hyresgäster och arbetstagare blev mer
kreativa i de vardagliga sysslorna som vi trodde skulle glömmas bort när de
började använda datorn.
En hyresgäst i kommunen tyckte det var tråkigt att göra matlista varje vecka. Det tog
lång tid att bestämma vilken mat hon skulle äta och ofta var det personalen som kom
med en massa förslag. Det kunde ta upp mot 30 minuter att bestämma en veckas
matlista. Nu när hyresgästen fått en dator med anpassade program kan hon själv sitta och
leta recept på Internet och titta på bilder. När vi ska planera matlistan är det klart på fem
minuter och hon har hittat många rätter själv som hon vill ha.

Självklart finns det risker och hinder med införandet av arbete med digital
delaktighet och det måste personalen vara medveten om. Det är viktigt att
personal och hyresgäster tillsammans har ett bra arbetssätt innan de börjar
arbeta med datorn och om det händer något. Det kan exempelvis vara att
personalen har kunskap om vem de ska prata med om det blir virus i datorn
och att personal och hyresgäst innan har kommit överens om hur ofta och
länge de ska sitta vid datorn. Det viktiga är att hyresgästen känner sig trygg
och är medveten om att den alltid kan gå till personalen om det händer något
med datorn.
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Den största risken är inte Internet eller datorn egentligen utan personal,
chefer och ledning. Att ledning och chefer inte ser att det finns ett behov att
jobba med detta och inte ger personalen tid och kunskap. Eller att personal
ute i verksamheterna inte vill jobba med digital delaktighet av olika skäl.
Det är det största hindret, att personen med kognitiv funktionsnedsättning
inte ens får chansen att prova på.
Den största glädjen med att vara teknikcoach är att se hur andra växer.
Hyresgäster och arbetstagare har blivit mer självständiga för att de har fått
tillgång till rätt och anpassade program. Det gäller inte bara inom den
digitala världen utan de har fått större självförtroende och vågar mer saker i
vardagen då datorn har fungerat som ett stöd och även ibland som ett
hjälpmedel. Att se glädjen av att de själva kan skicka mejl till sina kompisar,
kolla på saker på Internet och skypa med familj och vänner, precis som alla
andra, är den största vinsten.
Framtiden
Rättvik har kommit långt med arbetet med digital delaktighet och med
teknikcoacher men det finns hela tiden saker att utveckla och arbeta vidare
med då detta är ett område som hela tiden utvecklas. Målet framöver är att
utse minst en teknikcoach på varje arbetsplats som ska komma igång med
arbetet och att sprida kunskapen vidare till kollegor och hyresgäster på alla
LSS-boenden. Tanken är att teknikcoacherna ska träffas för att dela kunskap
och utbyta erfarenheter med varandra och att vi ska ha ett fortsatt bra
samarbete mellan alla enheter och förvaltningar i kommunen.
Det trådlösa nätverket finns idag på alla LSS-boenden och dagliga
verksamheter. It-enheten har beslutat att bygga ut det trådlösa nätverket till
alla kommunens verksamheter. Nu arbetar de med att äldreomsorgen ska få
trådlöst anslutning.
Dataverkstaden fortsätter att utvecklas inom daglig verksamhet och målet är
att det ska få mer tid så fler personer ska kunna arbeta med datorn på
arbetstid.
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För personer med kognitiva funktionsnedsättningar behövs det oftast
stöd för att kunna ta del av den digitala världen. It är en självklar
arena för alla i dagens samhälle och den här gruppen riskerar att
hamna utanför om de inte får program och hjälpmedel som är
anpassade efter deras behov och intressen samt stöd från personer i
dess omgivning.
Vi som arbetar på bland annat boenden och daglig verksamhet har
möjlighet att styra vad de ska göra. Vi har en stor och viktig roll att se
till att deras behov och intressen tas till vara på. För att dessa
personer ska bli delaktiga i samhällets alla delar behövs vi personal
som stöd för att möjliggöra detta.
De flesta i dagens samhälle har dagligen kontakt med Internet eller
använder datorn på andra sätt, varför ska inte denna grupp få
möjlighet göra det?
Knuts Sara Hansson

Kontaktuppgifter
Knuts Sara Hansson
Rättviks kommun
sara.hansson@rattvik.se
Styrgrupp för digital delaktighet i Rättviks kommun
Verksamhetschef Gunilla Klingh, 0248-70 200
Rättviks kommun
gunilla.klingh@rattvik.se

rattvik.se • 0248-70 000 vx

