
 
 

 

Digital och fysisk workshop – appen Reda 

Reda är en app där du kan samla, sortera och dela med dig av information som rör dig och din 
funktionsnedsättning. I appen kan du exempelvis lägga in bilder som visar hur du vill att dina kläder 
sorteras i din garderob, filmer som visar hur man kopplar in andningsmaskinen eller sätter dig i din 
rullstol eller listor på vad du vill ska packas med när du ska till korttids.  
Appen kan hjälpa dig att få rätt bemötande, rätt behandling och rätt assistans och kan ersätta 
checklistor och instruktionspärmar. 
 
Reda kan du använda i vardagen, vid särskilda händelser, när du ska introducera nya assistenter eller 
kanske när du är inlagd på sjukhuset. Du kan välja vem du vill dela vilken information med och hur 
mycket personen ska få läsa eller hantera.  

Vi gör nu sista testningen innan lansering till allmänheten. Du som är nyfiken och vill vara med och 
hjälpa oss att finslipa det sista är välkommen till två digitala workshops eller en fysisk.  
Till den digitala behöver du välja ett introduktionstillfälle och ett uppföljningstillfälle: 

Introduktion   Uppföljning 
28 mars kl. 17-19  11 april kl. 11-12 
31 mars kl. 17-19  11 april kl. 17-18 

Introduktionen ger dig information om hur du själv och/eller tillsammans med  
andra kan använda Reda och fundera på i vilka situationer som appen skulle vara   
till hjälp för dig och dem som ger dig stöd (assistans, föräldrar, personal). 
Uppföljningen är till för frågor, kommentarer och diskussion. 
Anmäl dig senast 25 mars genom att klicka här eller scanna QR-koden till höger:  

 

Det finns möjlighet att vara med fysiskt på plats den 4 april kl 17-19.  
Eventet är förlagt till GIL:s lokaler på Mölndalsvägen 30b och det ingår lätt förtäring.  
Du behöver ha med dig egen dator, surfplatta eller telefon.  
Anmäl dig senast 30 mars genom att klicka här eller scanna QR-koden till vänster. 

 

 

Mer information om Reda finns på projektets hemsida eller på Facebook 

Varmt välkommen med din anmälan! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ne24BufbpkK8YqABOmH_AmoSZ2dLQQhDholHMTbHpulUQU5OVVhFWkgxUTlWUUJUU1BRTjRDSVM0TC4u&wdLOR=cFC97E06B-9DF4-4543-8219-0CD421C2066C
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ne24BufbpkK8YqABOmH_AmoSZ2dLQQhDholHMTbHpulUNDFDS1g1M0lRUEJIUDcyRE83MDJUQThLNS4u
http://www.brackediakoni.se/kunskapsportfoljen
https://www.facebook.com/brackeprojektkunskapsportfoljen

