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                                          Göteborg  

Nyhetsbrev                         
Februari    

   
                                                                              
OTIUM   
 
Hej 

Välfärdsteknik, Myndigheten för delaktighet, MFD, arbetar för att alla ska 
ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och kunna ta del av 
mänskliga rättigheter:  

Vi definierar välfärdsteknik som digital teknik som kan användas för att 
bibehålla eller öka delaktigheten, självständigheten, aktiviteten och 
tryggheten för en person med funktionsnedsättning. Det kan ses som ett 
verktyg för att öka delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor och för att 
säkerställa och förverkliga mänskliga rättigheter, säger Mille Salomaa-
Lindström, utredare på MFD. 

En del välfärdsteknik är vi idag välbekanta med som tex trygghetslarm och 
mobiler och surfplattor. Andra känns lite ”nyare ” och ovanare.  

Vi har under en period använt oss av robotdamsugare på Otium, om du 
skulle vilja prova en robotdamsugare i din lägenhet prata med din 
kontaktperson eller någon av enhetscheferna. 
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En annan form av välfärdsteknik som man provat med positivt reslutat runt 
om i Sverige är nattuggla eller nattfrid, det är en form av tillsyn som ( 
framförallt nattetid) kan erbjudas till hyresgäster som vill ha tryggheten av 
att någon tittar till mig men inte vill bli störd som risken med ett fysiskt 
besök kan vara (att man vaknar och har svårt att somna om efteråt). Det är 
samma personal som tittat till en via den digitala tekniken och man gör 
bara tillsynen när vi kommit överns om det ( precis som med fysiska besök). 
Idag har vi inte den tekniken på Otium men om du är intresserad av att 
prova prata med din kontaktperson eller med någon av enhetscheferna så 
ska vi försöka lösa det. 

 

Under vecka fem kom  nya sängar till de flesta lägenheter på Otium. 
 

Kommande kultur arrangemang: 

14 februari, Valentindans på ängårdbacken 

15 februari Cattis och Maria dukar upp hotellfrukost i resturangen 

27 februari, spadag mer info kommer 

2 mars planerar vi för fest på Otium, mer info kommer 

31 mars (påskafton) serveras påskbuffe i resturangen, mer info och 
anmälningsdatum kommer.  

Utöver detta har vi som alltid träffpunktens cirklar  

Pablo spelar på B1 varje tisdag förmiddag 

Vår personliga tränare Julia är på plats varje tisdag och torsdag fm. 

Ung omsorg arrangerar kulturaktiviteter varje lördag eftermiddag  

Speldags är hos oss följande söndagar 4/2, 18/2, 4/3.  
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Har ni en mailadress som ni inte gett till oss så gör gärna det så mailar vi ut 
nyhetsbrevet i fortsättningen 
Har du några synpunkter på Tre Stiftelsers verksamhet?  
 
Skicka e-post till direktör monica.berglund@trestiftelser.se eller ta kontakt 
med oss. 
Vi uppskattar dina synpunkter! 
 
Med vänliga hälsningar  
           
Maria Lundin  Maria Tid 
Enhetschef Enhetschef 
Tel: 031-70 42 780 Tel: 031-70 42 789 
maria.lundin@trestiftelser.se maria.tid@trestiftelser.se  
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