
Du blir bärare av din egen kommunikation om vem du är 
 
 

 

Vad är RättVisat? 
RättVisat är en app för kommunikation. Den fungerar för iPad och 
iPhone (laddas hem från App Store) och kommer i framtiden också att 
finnas till Android-enheter. 
Appen fungerar som en ställföreträdande presentation av dig om du har 
svårt att kommunicera själv, om du är trött på att berätta samma sak 
om och om igen eller om du vill presentera dig i förväg för någon. 
Du får presentera dig, berätta vem du är, hur du förstår information och 
hur omgivningen måste vara, och du gör det på ett modernt och 
lättillgängligt sätt. 
Genom RättVisat kan du alltid ha relevant information om dig själv med 
dig. Att i ord helt kunna beskriva hur du svarar ja/nej, visar 
nöjdhet/missnöje, visar hur du vill något/inte vill något är ibland svårt 
eller omöjligt. Det går inte att skriva ner ljudyttringar eller tydligt  
beskriva med ord hur en spänning kontra en glädjeyttring ser ut om det 
endast skiljer sig på en liten punkt.  
Appen är lätt att uppdatera om något förändras och du har alltid med 
dig en digital version av dig själv. 

 
När används RättVisat? 
Med hjälp av RättVisat kan alla de personer som är runt dig ta del av samma information om förändringar, som 
t.ex. nya kommunikationssätt och kommunikativa hjälpmedel. Då skulle en kunna undvika missförstånd och att 
saker och ting missas. Kravet på föräldrar, anhöriga eller kontaktpersoner att berätta för alla olika personer 
som du träffar, för att ge dem samma information, skulle kunna försvinna, vilket med tanke på en ofta pressad 
situation skulle underlätta betydligt. 
Vid byte av skola, jobb, boende, enstaka personal så slipper kunskapen ligga utanför dig, utan du kan själv 
berätta. Vi flyttar, eller till och med ibland flyttar tillbaka, kunskapen om dig till den det gäller, nämligen du 
själv. Du blir bärare av din egen kommunikation om dig själv. Det är du som visar din omgivning vem du är, hur 
du behöver ha det för att förstå och visar hur din kommunikation fungerar. Du blir självständig, du blir delaktig.  
 

Vem lägger in information? 
Om du kan lägga in information själv så gör du det, eller med stöd av någon annan. Om du behöver hjälp så är 
det troligen din målsman eller annan förtroendevald person som lägger in din information. Det kan hen göra 
genom att du delar ditt kommunikationspass med hen och tillåter att hen får ändra i ditt. Detta görs inuti 
appen när du skapat ett konto.  
Att dela ditt kommunikationspass med andra kan också vara en fördel inför nybesök eller inför byten av 
personal och skola. Då kan du dela ut en läsbar version av dig själv i förväg så att t.ex. din nya personal kan vara 
pålästa i förväg om dig och dina stödbehov kring kommunikation.  
Har du information om dig själv som inte alla ska få läsa så kan du göra den privat. Då är det bara dem du själv 
väljer ut som kan se dessa inlägg. 
 

Ta reda på mer                                                                
För att få reda på mer om appen, t.ex. kostnader och funktioner och om hur Bräcke diakoni behandlar 
personuppgifter, besök www.rattvisat.se 
 

Kontakt 
rattvisat@brackediakoni.se   Johanna Björnhage, 031 – 502756, Lina Bjarnegård Carlsson, 031 – 502611 

http://www.rattvisat.se/
mailto:rattvisat@brackediakoni.se

