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SOL-sidan
support quality of life 



BAKGRUND

Antalet äldre människor ökar vilket innebär att �er kommer att behöva vård 
och omsorg i framtiden. Välfärdstjänster och digital teknologi kan förbättra 
livskvaliteten för människor genom att bidra till ökad trygghet, säkerhet och 
social interaktion och genom att öka den egna förmågan till självständighet.

Presentationen av SOL-sidan har tagits fram inom ramen för Interregprojektet Support Quality Of 
Life, SOL. Projektet är ett samarbete mellan tio kommuner i Norge och Sverige tillsammans med 

Kunskapsbyen i Lilleström och Experio Lab vid Landstinget i Värmland.
Innehållet i berättelserna är baserade på resultatet av en workshop som projektgruppen 

genomförde i Lilleström den 14 juni 2017.



TÄNK OM…

Det fanns ett ställe som hjälper mig att vara självständig när jag börjar tappa 
mina funktioner och förmågor… 

där kommunerna skulle kunna få bättre möjligheter att hjälpa dem som har 
störst behov…. 

och där frivilliga kan bidra genom att stötta de som har behov av hjälp… 
och företag kan få möjlighet att nå kunder med sina välfärdsprodukter och 

-tjänster? 
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Demo

Handla

Min pro�l och guide

Få hjälp

Support online

Leverans

Bild: SOL-sidan, processen

VÄLKOMMEN TILL SOL-SIDAN!

SOL-sidan bidrar till din livskvalitet.
Hela ditt liv.



CENTRUM

DIABETES

APOTEK

MY DIABETES

115 KG75 KG
MOROT

INGER

MIN PROFIL:

Inger
65 år
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En digital person
Arbetar

fortfarande

Inte än!

OK –
här är hon

HÄNG MEDINGER.

Jag heter
Inger och
är 65 år 

Har du 
träffat 
Inger?

HUR LEVER JAG 

?!
STRESS

ÅNGEST

med denna sjukdom?

Jag är ledsen.
Du har 

DIABETES

För några dagar sedan fick hon
besked…

Ingen panik. Fyll i din profil här

Vad
händer nu?

JAG VILL KLARA 
MIG SJÄLV

Vårdnadsgivare
hjälper digBehöver du

hjälp?

I ETT NÖTSKAL:

SOL-sidan hjälper mig att behålla 
min självständighet och min 

livskvalitet.2. Recept på mina
mediciner

1. Information och
tjänster om hälsa

3. Tips och råd på mat
som passar diabetes

4. Förslag på fysiska
aktiviteter som passar mig

5. Tillgång till digitala
kanaler och forum

Genom SOL-sidan får jag:

Inte detta!



Min käre
make 

1943 - 2015

SJUKHUS

SOL-sidans
Demo-rum

M
AT
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OLGA.

Jag
heter Olga och

är 85 år

Jag är ensam och
deprimerad.

Jag äter dåligt
och tappar vikt. 

Min familj bor långt
härifrån.

Jag hamnade på sjukhus på grund av min
viktminskning.

Dom tar hand om mig på sjukhuset. Jag äter
mer och mår bättre. Dom visar mig SOL-sidan.

Hej Olga,
jag heter Petra och

jobbar här som
volontär. Vi kan 
se om SOL-sidan
har något att
erbjuda dig.

Tillbaka i min lägenhet

- En dator med Skype

- En matkasse med näringsrik mat

När jag har pratat med Petra
och testat olika saker köper jag

Hej
mormor!

Titta, jag har gått
upp några kilo!

Hej Olga!Hur mår
ni?

Börja med att 
beskriva dina behov 
i SOL-profilen. Hur 
har du det, Olga?

Jag känner 
mig ensam och 
äter dåligt…

Jag skulle vilja visa 
dig några saker. 

Känner du till Skype?
Hej Olga, här kommer 

jag med dina nya 
prylar och din 

dagliga matkasse.

Det är mycket 
trevligare att 

äta när man inte 
är ensam.

Och det är tack 
vare SOL-sidan.

Det är så trevligt 
att äta tillsammans 
med dig mamma!

Jag mår bra, 
mitt sociala liv 

har blivit bättre. 
Och min aptit 

är också bättre. 
Jag klarar mig 
själv med lite 

hjälp.
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KARI.

...

Ka
ri

Jag börjar 
tappa minnet 
och min balans 

blir allt sämre…

Jag oroar mig för 
min hälsa. Jag har 
problem med 
balansen…

Jag har hört 
talas om en ny 

tjänst - 
SOL-sidan.

Min katt

Inte van
vid digitala
prylar…

2 km bort

Mitt 
hem

Min sons
hem

Kari kontaktar
sin granne för att
kunna prova hans

rullator!

Hej, hur kan
jag hjälpa dig?

Min mor har
problem med
balansen. Har du
några förslag?

Här är mina förslag:

Tack George!

Hej Kari, jag heter
George. Du får gärna
prova min rullator.

2 dagar senare i parken nära Karis hem.

På några minuter skapar Karis son
ett konto åt Kari.

Efter mötet med George bestämmer
sig Kari för att köpa en rullator
genom SOL-sidan.

Hon tar emot den några dagar
senare.

Dessa användare finns i nära dig:

KAPITEL
2

KAPITEL
1

Han får hjälp från support online

Jag heter
Kari och är

75 år

Välkommen till SOL-sidan
Behöver du hjälp? 

Kontakta support online

MIN PROFIL

Det här är
George, grannen

RULLATORKÄPP
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SLUT 1

SLUT 2

=)

Men jag är orolig att jag 
ska glömma katten. Det 

kanske finns hjälp för mitt 
minne på SOL-sidan?

Jag vill verkligen 
ha en memo planner, 
kan du hjälpa mig 

beställa?

Hej, jag kommer
från kommunen för att 

leverera din memo 
planner. Jag hjälper dig 

med dina personliga 
inställningar.

Jag vill verkligen 
ha en memo planner 

men den är för 
dyr för mig.

Inga problem,vi kan 
kontakta kommunen och 
få ekonomiskt stöd 

och hjälp med 
installationen genom 

SOL-sidan.

SOL-sidan var en
positiv erfarenhet.

Med lite hjälp från sonen.

Vi kollar vad
SOL-sidan har
att erbjuda!

Resultat tack vare SOL-sidan:

En nöjd katt.
Inte längre bortglömd.

En nöjd Kari.
Minnet är bättre
och hon går säkert
med sin rullator.

En nöjd George
som har fått en ny vän:

Kari

En rad förslag kommer upp på
SOL-sidan som ett resultat av profilen
som skapats.

Prova memo planner
FÖRSLAG TILL DIG

Javisst!
Leverans om 2 dagar

klockan 10.00,
passar det bra?

M
ån

da
g

På riktigt 

Här kan
historien

sluta på två
olika sätt.

ELLER

SLUT



DELA DIN DATA

Välkommen Jörgen

JÖRGEN
SOFIA & MARIA
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Hur gör
SOL-sidan
skillnad?

Sofia,
67 år

Maria,
65 år

VÄLKOMMEN TILL VÅR FAMILJ!

Jörgen, 95 år

Vi köper produkter
till pappa

Vi testar hjälpmedel
tillsammans

Vi bygger
hans SOL-profil

Vi har kontakt
med support online

Vi tar emot leveranser
med pappa

Vi hjälper pappa med
personliga inställningar

SOL-sidan
-en tjänst för
hela familjen.

Jörgen är rädd för:
. Att tappa sina förmågor och

sin värdighet

.  Att tvingas flytta till
ett äldreboende

. Att inte kunna ta hand
om sig själv

Vår far behöver tyvärr en hel del hjälp
– 4-6 gånger per dag.

Att duschaAtt äta

Hjärt-
problemAtt k

lä
sig

Vi hjälper pappa genom SOL-sidans olika tjänster

Men vår far är
inte van vid

digitala hjälpmedel.

Vi hjälper
honom att hitta
på SOL-sidan.

Hans främsta önskan: Han ger oss tillgång till sin personliga
information på SOL-sidan.

Jag vill dö
hemma.
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Pappa dör stilla i sin egen säng.

Och så
en dag

…

JÖRGENS NYA VARDAG:

FÖRDELAR:

Pappa är gladare
och mer självständig

Besök från vårdgivare

Tid att fika
med familjen 

Bor fortfarande hemma

Hej pappa! Hur mår du?
En smart

läkemedelsautomat
med timer

En robot som hjälper
honom att duscha

Hjälpmedel
som hjälper honom

att klä sig

Vi är nöjda och glada för att
pappa får den hjälphan behöver

Vård- och omsorgsgivare behöver
inte åka till pappa 4-5 gånger om dagen

Nya bestick
att äta med
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SOL-SIDAN

Människor med behov av stöd och hjälp får möjligheten 
att fortsätta att vara självständiga och att bibehålla sin 

livskvalitet. 

Brukare får en samlad bild av utbudet av välfärdstjänster 
utifrån individuella behov. 

Närstående får överblick över möjligheter till hjälp och 
stöd så att de kan ge bättre support utifrån brukarens 

behov. 

Medborgare får en möjlighet att vara mer aktiva i att 
stötta varandra och delta i utvecklingen av tjänster som 

skapar livskvalitet. 

Människor med behov av stöd och support får större 
möjlighet att få hjälp av frivilligorganisationer och 

frivilliga. 


