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Motion| Sverigedemokraterna Karlskrona
Motion angående att ge våra brukare en mer kvalitativ vardag
Att använda iPads eller läsplattor i det dagliga arbetet med våra äldre och funktionsnedsatta har visat
enbart positiva effekter. Människor som kanske bor långt ifrån sina anhöriga kan på detta sätt, med hjälp
av personal, ha kontakt med sina anhöriga på ett mer lättsamt sätt. Det har visat sig att personer med
demens och med olika hjärnskador eller andra kognitiva funktionsnedsättningar på ett positivt sätt kan
träna och längre bibehålla sina färdigheter med hjälp av olika appar.
Om brukaren vill slappna av en stund på eftermiddagen och se på TV kan de med ny teknik genom tex
SVTs appar titta på vilka TV-program de önskar, t.ex. om djur, natur, det senaste inom sport eller
program som de äldre brukarna kanske minns, vilket ger dem så mycket mer glädje än att titta på dåliga
amerikanska TV-såpor som ofta sänds på eftermiddagarna. Via apparna i surfplattan kan brukarna snabbt
koppla upp sig på nätet och se vad de vill direkt på skärmen. Dessutom är det är enkelt att koppla upp
iPaden till en TV och då kan flera dela glädjen tillsammans. En iPad eller läsplatta är lättare att hantera än
en bärbar dator, både för äldre och funktionsnedsatta.
I vissa av våra verksamheter använder man redan i dag iPads i det dagliga arbetet för att ge våra gamla och
funktionsnedsatta en bättre vardag. Vissa brukare inom funktionsstödsförvaltningen har redan idag ipads
som hjälpmedel för att kunna kommunicera med omvärlden, många av dem har inget tal och nedsatt
förmåga att teckna. För denna gruppen skulle wifi på våra boenden vara till stor hjälp.
I Ronneby kommun, mitt i Blekinge, pågår en satsning kring surfplattor i demensvården med stöd av FoU
kring äldre. Fyra Silviasystrar utrustades med varsin iPad och utmanades att testa den i den ordinarie
vardagen tillsammans med enskilda brukare i särskilt boende. Silviasystrarna mätte humöret hos de äldre
före och efter iPad-sessionerna och försöket som testats på 18 personer har visat en mycket positiv effekt.
I Härryda kommun har de wifi på alla deras boenden för att de äldre ska kunna nyttja den nya tekniken i
sina surfplattor och smarta telefoner. Där tycker de att tekniken ger ett mervärde för brukaren samtidigt
som det är ett komplement för personalen i arbetet.
Sverigedemokraterna yrkar
att

kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att räkna ut vad det skulle kosta att få
wifi tillgängligt i alla gemensamhetsutrymmen i våra kommunala lokaler inom äldre- och
funktionsstödsförvaltningens verksamheter.

att

kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att inventera behovet av iPads i våra
särskilda boenden och dagverksamheter i äldreförvaltningen samt på gruppbostäder,
korttidsverksamheter och daglig verksamhet inom funktionsstödsförvaltningen.
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