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  Om 
   rapporten

Utvärderingsrapporten  beskriver  arbetet  med  en  
enkätundersökning som genomfördes bland medar-
betare inom funk  onshinderområdet i Eskilstuna 
kommun under hösten och vintern 2020. Rapporten  
beskriver  uppdraget,   llvägagångssä  et och resul-
tatet. Rapporten avslutas med en kortare diskussion.

Hela rapporten fi nns på: 
www.fou.sormland.se/materialpublicerat/rapporter/
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Bakgrund och syfte
Under hösten  2020  öppnade  ”Stödet”  
i  Eskilstuna. Det är en visningsmiljö för 
välfärdsteknik inom funk  onshinderområ-
det. Stödet som drivs av Eskilstuna kom-
mun är  ll för brukare och medarbetare, 
men även allmänheten är välkommen. 

Sy  e med kartläggningen
Sy  et var a   kartlägga medarbetarnas kun-
skaper, uppfa  ningar och åsikter om välfärds-
teknik (förkortat VFT) inom funk  onshinder-
området. Uppdraget var a   först kartlägga 
kunskapsläget hos medarbetarna och sedan   
genomföra insatser vid Stödet,  ll exempel 
genom a   informera om VFT och a   arrangera 
studiebesök, för a   däre  er följa upp kun-
skapsläget igen vid en  senare  kartläggning. 
En  förutsä  ning  för  a    kunna  genomföra 
utvecklingsarbete  inom  området är god  
kännedom  om medarbetarnas befi ntliga  kun-
skaper  i, och  uppfa  ningar om, VFT. 

Metod och resultat

Resultat
Enkätundersökningen indikerar a   det 
fi nns utvecklingspoten  al för a   för-
bä  ra  kunskapen  om välfärdsteknik  
bland  medarbetare  inom  funk  on-
shinderområdet  i  Eskilstuna kommun. 
Cirka 40 procent av medarbetarna upp-
gav a   ”de vet inget alls om välfärds-
teknik” eller ”vet vad det är men har 
inte arbetat med det”. 

Det samspelar väl med a   85 procent 
av medarbetarna ansåg a   de behöver 
lära sig mer om välfärdsteknik. 

Resultaten visar också a   det fi nns 
poten  al a   utveckla medarbetarnas 
kunskaper inom de  a område. Mer 
än häl  en av medarbetarna ansåg a   
brukarna de möter inte har  llgång  ll 
den välfärdsteknik de behöver. Det visar 
på e   glapp i behovskedjan. 

Medarbetarna hade en mängd olika 
åsikter om vilka möjligheter  som  fi nns  
med  välfärdsteknik.  Det  är  posi  vt  
och  kan  tyda  på  a    intresset  för  
välfärdsteknik bland dessa medarbetare 
är stort. Dock uppgav de a   det fanns 
en mängd risker med välfärdsteknik. 

Majoriteten av deltagarna ansåg a  
välfärdsteknik kan bidra  ll ökad själv-
ständighet, trygghet, delak  ghet och 
ak  veringsgrad.  

DELTAGARCITAT
Posi  vt

”framförallt ökad självständighet...”

”brukaren kan känna sig mer delak  g i 
si   liv och i samhället”

”det blir lä  are a   kommunicera med 
brukaren”

”möjligheterna är oändliga och vi är 
bara i startgroparna med den nya 
välfärds-tekniken”

Risker

”  brukare och personal får inte bli för 
beroende av teknik”

”om tekniken inte är  llgänglig eller 
fungerar, vad får det för konsekvenser?”

”om det skulle påverka så a   den män-
skliga kontakten minskar och brukaren 
blir mer isolerad”

Enkäten distribuerades under 2020  ll enhetschefer inom funk  onshinder-
området i Eskilstuna kommun. På enheternas arbetsplatsträff ar informerade 
respek  ve avdelningschef om enkäten och delade ut den i pappersformat  ll 
medarbetarna. De talade också om a   medverkande i enkätundersökningen var 
frivillig. Sammanlagt svarade 365 personer på enkäten. Enkäten innehöll både 
öppna och slutna frågor och analyserades både kvalita  vt och kvan  ta  vt.
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