
VAR DIG SJÄLV 
SÅ LÄNGE DU KAN
MED HJÄLP AV SMARTA LÖSNINGAR



Vill du kunna sova tryggt och gott utan 
besök av vår personal på natten men 
ändå ha någon som tittar till dig nattetid? 
Då erbjuder Karlstads kommun tillsyn via 
trygghetskamera. 

Jeanne Sturmhoefel hör till dem som inte 
behöver någon fysisk hjälp men som ändå vill  
ha tillsyn under natten. 

Om något inte står rätt till skickar personalen 
ut en patrull till Jeanne. När kameran installeras 
ger man samtycke till när kameran får användas. 
Och det är bara på de tiderna som kameran är 
inställd på att man ska titta, som man faktiskt 
kan göra det. 

– Man behöver inte vara orolig. Jag tänker inte 
så mycket på det, kameran bara finns där som en 
trygghet för mig, säger Jeanne.

Sov tryggt med tillsyn via kamera 

Resurscentrum informerar
Med nattfridskameran får du just nattfrid – du 
slipper bli väckt av att en person står i ditt sovrum 
mitt i natten för att titta till dig, du behöver inte 
heller oroa dig för att ytterdörren kommer att låsas 
upp. Istället kan du sova ostört hela natten och 
samtidigt känna dig trygg med att om det skulle 
hända något så kommer vi så fort vi kan. När du 
väljer nattfridskameran gör du också en insats för 
miljön eftersom antalet onödiga turer minskar.



”OM NÅGONTING 
HÄNDER SÅ 

REGISTRERAR 
KAMERAN DET, DET 

KÄNNS TRYGGT.”





Hon servar utifrån 
kundernas behov 

Peggy arbetar som hjälpmedelstekniker. 
Hon ser till att kunderna får den hjälp 
de behöver för att underlätta i vardagen. 
Allt från duschpallar till torkbidéer och 
rollatorer. 

Det är Peggys uppgift att serva de olika 
hjälpmedlen, göra justeringar utifrån 
kundens önskemål. Det kan till exempel vara 
hämtningar, lämningar och reparationer av 
sängar eller rollatorer. 

Många behöver tillfälliga stöd efter en 
operation, av till exempel en rollator. Spol- och 
torkbidén gör att kunderna kan utföra sina 
behov själva. Formgjutna sittskal kan göra att 
kunden sitter mer rätt vilket i sin tur kan bidra 
till bättre andning. 

– Många är tacksamma för den hjälp de får 
och ibland kan små saker göra underverk för 
människor, säger Peggy. 



”DIGITALISERING 
BIDRAR TILL  

ATT MÄNNISKORS 
SJÄLVSTÄNDIGHET 

ÖKAR.”





Vakna tryggt med 
Shake-awake 

Via en arbetsterapeut kan man få 
hjälp att prova ut olika hjälpmedel. 
Gunilla Barse Persson slår ett slag för 
väckarklocka med vibration. 

Den är framtagen för människor som hör 
dåligt eller av andra anledningar har svårt att 
ta sig upp på morgonen. Vibration, ljud, ljus – 
eller allt på en gång. Valet är ditt hur du ställer 
in väckarklockan Shake-awake. Du kan också 
får en mer tyst väckning genom att aktivera 
vibrationsdosan under kudden, så att du kan 
vakna utan att störa någon annan. 

Fördelarna är många. Tryggheten att veta att 
du faktiskt vaknar i tid, självständigheten, att 
du inte behöver hjälp av någon annan med 
väckning, samt att klockan möjliggör för dig 
att komma i tid till jobbet och få vardagen att 
fungera. 



”EN CHANS ATT 
VAKNA UTAN ATT 
FÖRSOVA SIG 
KAN INNEBÄRA 
MINSKAD STRESS 
OCH BÄTTRE 
SÖMNKVALITET.”





För Lisa Skyttborn är det viktigt med 
struktur, ordning och reda. Sigvard-tavlan 
och appen Wellbee förenklar vardagen för 
henne. 

Sigvard-tavlan är en väggtavla som strukturerar 
dygnet och hjälper Lisa att ha en bra översikt 
över sina dagliga aktiviteter. Efter varje 
genomförd aktivitet stryker hon över den på  
sitt schema. 

Även appen Wellbee i telefonen är ett bra 
hjälpmedel. Där går det att skapa både 
handlingslistor, checklistor och lägga in bilder. 
Att veta vem som tar emot henne på den dagliga 
verksamheten efter en helg hemma med familjen 
skapar trygghet. 

När Lisa är på badhuset står det i appen när 
ledsagaren kommer och tillsammans bockar de 
av en checklista på vad de ska göra där; byta om, 
duscha, gå till relaxen.  

Detsamma när hon träffar sin pappa på 
torsdagar. Då brukar de cykla ihop, men ibland 
kan det bli en promenad istället och då är det 
bra att skriva in det så att hon är förberedd på 
att det blir en annan aktivitet.

Appen Wellbee skapar struktur 

Resurscentrum informerar
Wellbee är en app, en kalender som du har i 
din smartphone eller surfplatta. Till kalendern 
kan du koppla checklistor, aktivitetsplaneringar 
och instruktioner. Du kan till exempel lägga in 
inköpslistor med både bild, text och pris på det du 
ska köpa.

Appen Kläder efter väder är integrerad i Wellbee så 
att du kan få hjälp med vilka kläder du ska ha på dig 
beroende på väder och temperatur. Via appen kan 
du även ha kontakt med den eller de personer som 
hjälper dig att planera och göra beskrivningar till de 
aktiviteter som ligger i kalendern.

Wellbee är ett bra stöd för personer med kognitiva 
svårigheter. Vi gör personliga anpassningar för varje 
användare så att du får de funktionerna du behöver.



”APPEN ÄR 
SUVERÄN, MED 
MÖJLIGHET 
ATT LÄGGA IN 
BILDER OCH 
LISTOR.”





Torkel och Annika Bengtsson slår ett slag 
för visningsmiljön på Resurscentrum där 
du kan prova ut olika smarta hjälpmedel 
som du sen själv kan köpa i butik eller 
beställa på nätet. 

Idag klarar Torkel det mesta själv med stöd av 
sina hjälpmedel. Han har bostadsanpassning i 
badrummet med duschpall, stödhandtag med 
sugproppar i duschen och halkskydd på golvet. 
Han har hjälp av rollator, elrullstol, rullstol, 
doralskena och en arbetsstol i köket. Han 
använder också flera digitala träningsprogram via 
mobiltelefonen.  

Efter ett besök i visningsrummet har Torkel 
införskaffat ett bokstöd som gör att han kan 
undvika statiska ställningar med hand, arm 
och axel. Han har också börjat ha en kudde 
mellan knäna när han sover, för att de inte ska 
skava mot varandra och för att avlasta höften. 
I framtiden kan han tänka sig att skaffa en 
elektrisk garderobsstång och bestick med bra 
grepp.

Hjälpmedel ger frihetskänsla 

– Hjälpmedel ger mig frihet. Som när jag kan 
ta mig ut tillsammans med frun i elrullstolen, 
säger Torkel. 

– Det är bra att det finns ett ställe dit man kan 
komma och titta, klämma och känna på olika 
hjälpmedel för att bilda sig en uppfattning,  
säger Annika. 



”MINA 
HJÄLPMEDEL 

SPARAR ENERGI 
TILL ATT ORKA 
GÖRA SÅDANT 

SOM KÄNNS 
MENINGSFULLT, 
INTE BARA DET 

JAG MÅSTE.”



”JAG TROR ALLA, 
FUNKTIONS-

VARIATION 
ELLER EJ, KAN 
HITTA NÅGOT I 

VISNINGSMILJÖN 
SOM UNDERLÄTTAR 

I VARDAGEN.”





Med åldern kan det bli svårare att 
höra, särskilt när det händer mycket 
i bakgrunden. En samtalförstärkare 
lyfter fram orden och filtrerar bort 
bakgrundsbruset, så att man kan höra 
klart och tydligt.  

Samtalsförstärkaren gör att man slipper 
anstränga sig lika mycket för att höra. Det  
har hjälpt Viola Linden, 101 år. 

– När jag träffar folk är det bra att använda den 
så jag hör. Hörapparaten tyckte jag var svår och 
det hände att jag tappade den. 

Fungerar det bra med samtalsförstärkaren? 
– I början visste jag inte vilka knappar jag  
skulle trycka på och jag glömde stänga av den  
så batterierna tog slut. Men nu har jag lärt mig 
att sätta på, stänga av och att den sitter rätt  
på öronen. 

Resurscentrum informerar
Den som inte hör hamnar lätt utanför. Det är svårt 
att delta i samtal och höra vad folk runtomkring 
säger. Det kan även vara tröttande att hela tiden 
anstränga sig för att följa med i samtalet eller höra 
vad som sägs på tv.

Samtalsförstärkaren ökar möjligheten att vara aktiv 
i kommunikationen med andra och gör det möjligt 
att ha den ljudvolym som behövs på till exempel 
tv eller radio utan att andra störs. Den är lätt att 
använda. Bara att sätta på, rikta mikrofonen där 
ljudet kommer från och sedan höja eller sänka ljudet 
så att det passar. 

Viola hör bättre med samtalsförstärkaren 



”JAG VILL 
FORTFARANDE 
BESTÄMMA ÖVER 
MIG SJÄLV.”





Bo Rosén bodde på Resurscentrum i två 
månader efter att han drabbats av en 
stroke. Träningen med den virtuella cykeln 
Motiview har gjort att han klarar vardagen 
helt själv. 

Bo började med sittgymnastik och till slut 
kunde han röra benen. 
– Det var då jag förstod vad bra det var med 
träning. 

Han fortsatte träna och blev starkare och 
starkare. Bo började cykla på Motiview, 
motionscykeln där man med hjälp av en 
storbildsskärm är ute och cyklar i en virtuell 
miljö. Han fastande för cyklandet och kom 
tillsammans med sitt lag fyra i cykel-VM  
för äldre. 

Träningen har gett resultat. Han klarar sig nu i 
princip helt själv, även toalettbesöken med hjälp 
av spol- och torkbidé. 

– Jag byter kläder, handlar och lagar mat och 
jag försöker hela tiden klura ut lösningar på de 
problem som uppstår. 

Information från Resurscentrum
Motiview är ett motivationsverktyg för att uppmuntra 
till aktivitet, träning och rehabilitering – men ger så 
mycket mer. 

Motiview består av en displayenhet som är kopplad 
till en storbildsskärm. Utifrån displayenhetens filmer 
väljer du vilket land och ort du virtuellt vill cykla i. 
Vissa vill cykla i kända miljöer och andra vill besöka 
nya platser. Därefter väljs musik utifrån befintlig 
spellista. Framför skärmen finns motionscyklar 
anpassade för rullstol eller arbetsstol. Träning 
av ben eller armar, motstånd och träningstid 
programmeras in och den virtuella cykelturen kan 
börja. Det fina är att du tränar, reser, upptäcker och 
lyssnar på bra musik samtidigt. Har du tur sitter en 
träningskompis bredvid.

Från stroke till fjärdeplats i Cykel-VM 



”VAR INTE RÄDD 
– VAR NYFIKEN 
OCH PROVA PÅ, 
DU KLARAR MER 
ÄN DU TROR!”





Elastiska skosnören, krycka och så cykeln 
Motiview. Det hjälper Sven-Åke Stöby efter 
den stroke han drabbades av. 

Cyklandet har gett honom bättre kondition och 
styrka. 

– Man blir motiverad när det är film och musik 
samtidigt som man cyklar. 

Han gillar att titta på filmen som går ut till 
Picassoudden i Kristinehamn. Varje sommar gör 
han ett riktigt besök ute på udden. 

– Det är så himla fint där och mjukglassen 
är så god. När jag tittar på filmen och cyklar 
på träningscykeln är känslan att jag kommer 
tillbaka dit. 

Film och musik motiverar till träning 

Resurscentrum informerar
Det finns flera fördelar med elastiska skosnören.  
Du behöver till exempel inte böja dig ner och knyta 
eller knyta upp skosnörena varje gång skorna ska på 
eller av. 

Det räcker att knyta skorna en gång, sedan 
använder du skohorn eller finger när du ska sätta 
på eller ta av skorna. Skorna blir mer följsamma 
eftersom skosnörena sviktar med fotens rörelse 
och omfång allt efter att dagen går, vilket leder till 
minskad trötthet i fötterna.



”UNDER 
REHABILITERING 

ÄR TRÄNING 
A OCH O FÖR 
ATT KOMMA 
TILLBAKA.”





TRYGG HEMMA 
Trygg hemma-produkter hjälper dig att känna
dig trygg även när du inte har någon i närheten. 
Till exempel minimerar en halkskyddsmatta 
risken för fallskador i hemmet.



SMARTA HEM
I ett smart hem slipper du exempelvis sträcka dig
efter lampknappen vid ett toalettbesök på natten. 
I det smarta hemmet samarbetar olika digitala 
lösningar med dig i ditt vardagsliv.  



ENKLARE VARDAG
En enklare vardag innebär att vardagliga rutiner
som blivit svåra kan underlättas med hjälp av olika
smarta produkter och vardagsteknik. Det kan vara
allt från en burköppnare till strumppådragare.



Vad är välfärdsteknik?   
Välfärdsteknik används för att öka tryggheten, aktiviteten, 
delaktigheten eller självständigheten för en person som har eller löper 
förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.

För att skapa en trygg och säker hemmiljö för bland andra våra äldre 
används digital teknik i allt större utsträckning. Rätt produkter och 
tjänster ökar människors självständighet och därmed möjlighet att 
bo kvar så länge som möjligt hemma. Digital teknik kan också bryta 
upplevd ensamhet och isolering

Några exempel på välfärdsteknik är automatiska läkemedelsfördelare, 
trygghetsbesök via kamera, sensorer för påminnelser, robotar och 
datorprogram. 



Karlstads kommun  
bygger en unik visningsmiljö  
2016 invigde Karlstads kommun sin unika visningsmiljö på 
Resurscentrum där du kan testa smarta produkter, vardagsteknik  
och välfärdsteknik som underlättar din vardag. 

Här finns smarta lösningar som du själv kan köpa i butik eller beställa 
på nätet. Det kan till exempel vara produkter som underlättar vid 
måltider, hygien och andra vardagliga sysslor.  

Besöken här duggar tätt och vi har haft studiebesök från hela Sverige 
men också ifrån bland annat Japan, Belgien, Nederländerna, Norge 
och Skottland. 



Välkommen hit!
Sätt dig vid köksbordet och prova ergonomiska 
matbestick, gå in på toaletten och testa den förhöjda 
dusch- och torkbidén eller känn hur det känns att 
klappa den digitala katten i tv-soffan. Personalen 
på plats ger råd och tips och det är fritt fram att 
klämma, känna och prova produkterna som finns.

Besök gärna Reurscentrum som ligger vid vackra 
Stadsträdgården i kvarteret Viken, mitt i centrala 
Karlstad. Adressen är Rosenbadsgatan 2, 
och på karlstad.se/resurscentrum hittar du våra 
öppettider. Du når oss även på 054–540 52 53.

Vill du utforska utbudet i vår digitala visningsmiljö 
är det karlstad.se/sjalvstandig du ska besöka. Där 
kan du bekanta dig med vårt utbud och söka efter 
hjälpmedel som passar dig och dina behov. 

Har du tips på något hjälpmedel eller smart  
produkt som saknas hos oss? Ge oss gärna tips.




