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Behovsanalys  

           Projicerande tydliggörande schema/aktivitet  
 

Verksamhet:  
Partille kommun, funktionsstöd  
 

Beskrivning av problemet  
Personer med utmanande beteende samt svårigheter att reglera sin impulskontroll är ofta i ett digitalt utanförskap men har behov av 
tydliggörande ”schema”  

 

Vilka åtgärder har redan prövats?  
• Digitala hjälpmedel – går sönder eller försvinner  

• Pappersutskrifter – kan vara problematiskt för alla inblandade  
 

  

Vad handlar problemet om?  
Hur vet vi att det är ett problem?  
Varför är det ett problem?  

Problem och problemförklaring  
  
Det finns inte något på marknaden som kopplar samman 
ett schemaprogram ut på väggen som kan styras från 
en app eller dator.  
  
”Schema” som är digitalt och inte kan gå sönder vore 
superbra eftersom det är ett stort arbete för personal att 
skriva ut bilder och schema. Brukaren själv kan då också 
inte ta bort eller förstöra schema. Det blir en större 
kontinuitet för brukaren och det är inte upp till varje 
personal som arbetar, utan det skulle finnas 
automatiserat.  
  

  

Hur påverkar problemet/situationen 
personalen?  
  
Påverkas arbetsmiljö?   
Ja, lättare och enklare speciellt där det befinner 
sig många brukare, tex kortis eller daglig 
verksamhet  
  
Försvåras eller underlättas arbetet av 
situationen?  
Arbetet underlättar eftersom utskrifter inte 
behövs göras längre  
  
Innebär situationen risker?  
Ja, om brukaren inte vill ha på sitt schema och 
att det fortfarande är på.   

Problem och problemförklaring  
  
Då det finns en variation av många brukares olika behov 
och av föränderliga aktiviteter och rutiner behövs ofta en 
uppsjö av utskrivna bilder/ord som sedan plastas in och 
sedan hängs upp med antingen magnet eller 
kardborreband.  
  
Digitala lösningar går nästan alltid sönder så brukare och 
personal är hänvisade till utskrifter. Med en projicering 
mot vägg tar man bort det stora arbetsmomentet för 
personalen samt att brukaren själv kan bli mer 
självständig samtidigt som brukaren har möjlighet att 
påverka själv utan att ta sönder och kanske misslyckas.  

Effekt – behov  
  
Projicerande tydliggörande från 
taket med en interaktion som styrs 
från en telefon eller dator.   

Hur påverkar problemet/situationen 
brukaren?  
Påverkas brukarens delaktighet, trygghet, 
aktivitet, självständighet eller välbefinnande?  
  
Känslan av att det finns kvar och att man inte 
har förstört.  
Kontinuitet, lika oberoende vem som 
arbetar. Brukaren kan utan stöd från personal 
se vad som ska göras och vad som är gjort. Hade 
varit fint om den var interaktiv då brukaren 
”bockar” av det som brukaren gjort.  

Problem och problemförklaring  
  
Ofta är brukaren beroende av personal för att få upp sitt 
tydliggörande samt att ta ner det som är gjort.  
Personalen kan fokusera på annat än att förbereda 
schema, samt att det blir samma varje gång. Det är inte 
så beroende av att det är en känd personal som arbetar 
och kan g öra tydliggörandet.  

Effekt – behov  
  
Öka självständigheten och 
kontinuiteten hos brukarna  

 


