
Digital ADL 
eller Smarta mobiler som hjälpmedel för personer med dövblindhet

Inspelade, textade föreläsningar och presentationer för nedladdning 
finns på http://utbildning.nkcdb.se/webbinarier

Del 1 - De olika systemen och de  inbyggda  hjälpmedlen

Del 2 - Det är apparna som skapar hjälpmedlet!

Del 3 - Det är tillbehören som förenklar!

Del 4 - Vägen till hjälpmedlet – metodik, pedagogik och 
teknik

http://utbildning.nkcdb.se/webbinarier


Anpassa och förenkla

Vi kommer idag att gå igenom:

• Hur man skapar olika vibrationsmönster för olika typer av händelser i 
mobilen.

• Hur man kan namnge knappar som saknar namn.

• Hur man kan styra mobilen på andra sätt. 

• Hur man kan förenkla genom att begränsa användningen.

• Hur man kan förenkla genom att automatisera

• Samt ge lite tips på hur man kan tänka och jobba med en ny 
användare så att han eller hon kommer igång.



Anpassa vibrationssignalen iOS
Inställningar 

Ljud 

Typ av signal (t ex SMS) 

Vibrering 

Skapa ny vibrering 



Ställa in vibrationssignalen Samsung Android

Inställningar 

Ljud och vibration 

Vibrationsintensitet / 
Vibrationsmönster



Namnge knappar

• iOS 2 fingrar klick-håll på knappen.

• I Android, markera t ex en knapp utan namn, öppna den lokala
snabbmenyn så finns valet ”Lägg till etikett”. 



Styra på andra sätt
• Joystick och brytare

• Tangentbord iOS:
Välj under inställningar kontroll+alternativ eller skiftlås som VO-
tangent) – se lista med kommandon : 
Länk till Apples hjälp

• Tangentbord Talkback - se lista med kommandon:
Länk till Googles hjälp

• Punktdisplay – se lista med kommandon: 
Länk till Apples hjälp
Länk till Googles hjälp

https://help.apple.com/iphone/11/?lang=sv#/iph6c494dc6
https://support.google.com/accessibility/android/answer/6110948?hl=sv
https://support.apple.com/sv-se/HT202132
https://support.google.com/accessibility/android/answer/3535886?hl=sv&ref_topic=3529933


Begränsa för att förenkla – Guidad åtkomst
Inställningar 

Allmänt 

Hjälpmedel

Guidad åtkomst 

OBS - tänk på att det slås av om batteriet tar slut!



Begränsa för att förenkla - SureLock

Namn: SureLock Kiosk Lockdown
Plattform:  Android
Pris:  435 kr
Utvecklare: 42Gears Mobility System
Funktion & kommentar: Kan låsa mobilen så att 
endast vissa appar kan startas.

• Kan lägga upp flera appar – men stänga av t ex uppdateringar och 
andra aviseringar.

• Kan vara svår att komma in i om Zoom är aktiverad.



• Flic som dörrklocka

• Meddela när enheter ansluter till nätverket  - dvs när 
familjemedlemmar kommer hem

• Lampan blinkar vid SMS

• Skicka min position

Några konkreta exempel av automatiseringar 
för inspiration



Förenkla genom att automatisera: 
Flic, IFTTT och Tasker

• Alla 3 appar är på engelska

• Flic ger färdiga uppgifter kopplade till olika appar

• IFTTT kopplar ihop olika appar

• I Tasker bygger du ihop uppgifter

• Flest möjligheter i Tasker - men större utmaning 
att lära sig



If That Then That

• På engelska

• Lättare att förstå än Tasker – och har koppling 
till många andra appar t ex Flic, Hue (lampor),  
Meddelande, Hamony Hub mm mm.

• En händelse i en app kan trigga igång en 
händelse i en annan app.

Gör det lätt att koppla ihop olika prylar och 
appar med varandra – även i iOS

IFTTT



Flic – Dörrklocka iOS

Flic

IFTTT 

Ditto



Flic – Dörrklocka Android



Flic – Dörrklocka Android



Tasker - Dörrklocka



Tasker Dörrklocka



Tasker -
Dörrklocka



Tasker -
Dörrklocka



Tasker -
Dörrklocka



Tasker -
Dörrklocka



Vilka är hemma?



Vilka är hemma?



Vilka är hemma?



Vilka är hemma?



Vilka är hemma?



Jag får SMS 



Jag får SMS



Jag får SMS



Jag får SMS



Jag får SMS



Jag får SMS



Jag får SMS



Vad behövs och vad kan DU göra?

• Motivation att komma igång – det behövs insikt för att 
komma på vilken funktion som skulle kunna ge tillräckligt 
för att vara värt besvärat och obehaget att ge sig in i en ny värld.

• Motivation att utveckla användandet  - tips,  idéer, exempel i 
vardagen.

• Hjälp till självhjälp vid problem 

• Varna för riskerna med t ex uppdateringar, telefonbyten mm

• Anpassning (rätt appar på startskärmen, docken mm)

• Utbildning (med konsekvens och snabba resultat)



Vad behövs och vad kan VI hjälpa till med?

• Utbildningar och guider – ge oss bara önskemålen!

• Dokumentera och sprida goda exempel
– tipsa oss om det som blivit bra!

• Bevaka och testa nya produkter

• Bollplank för problemlösning

• Vi tjatar: ikt@nkcdb.se
http://nkcdb.se/expertstod/ikt/

mailto:ikt@nkcdb.se
http://nkcdb.se/expertstod/ikt/


Tack för denna omgång!

• Fortsätt skicka frågor, tips och önskemål till ikt@nkcdb.se!

• Ge oss en utvärdering:
Utvärdering Webbinarier om digital ADL
...och vinn!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPQLNfqbOsOjQ88Gh7H3sKKhBvPArdB1pqKrlCAEM3kRIJuw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

