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Välfärdsteknik för en bättre vård och 

omsorg – en påminnelse



Välfärdssektorn behöver anställa 

420 000 medarbetare 

under perioden 2010 till 2020. 

225 000 nya medarbetare behövs i 

vården och omsorgen fram till 2023 

om inga förändringar görs i 

arbetssätt och bemanning. 



Utmaningar

Hem

tjänst

Ssk

Sjg

Arb.

terap

P

ri

m

är

v

år

d

lä

k

ar

e

Social-

tjänst

Spe-

cialist

vård

Kommun Landsting



Brukarna
”Jag vaknar alltid när personalen ska titta 

till om jag sover gott.”  Nattfrid

”Jag får hjälp att äta här, men jag 

vill inte vara till besvär – så jag tar 

aldrig mer mat.” Robotar

”Jag orkar inte gå ut längre – vad 

finns det för mening med livet när 

jag inte kan umgås som jag vill?”

Sociala kontakter, video

”Jag går inte ut själv för då kan jag 

inte använda mitt larm. Det fungerar 

inte utomhus.” Larm med GPS

”Jag är alltid osäker på om sköterskan 

uppfattat mig rätt.” Mobila tjänster



Individen det centrala – är det 

så?
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Dagens sjukvård och omsorg behöver mer 

empati och mer high tech

”Vi kan inte producera 

vård och omsorg på 

samma sätt som vi gör 

idag om vi ska öka 

kvaliteten, möta den 

åldrande befolkningen 

och samtidigt hålla 

kostnaderna i schack.”

Rapporten om den Långsiktiga Efterfrågan på Välfärdstjänster (LEV), 2012, 

Anders Ekholm Socialdepartementet 



Regeringsuppdrag till MfD: Digitala tjänster inom 

socialtjänst och hemsjukvård 2015

• Fortsätta att ta fram och sprida information om 

användning och implementering av digitala trygghets-

och servicetjänster

• Bygga upp en nationell plattform för information, 

kunskap och kompetensstöd riktad till kommunerna i  

frågor som rör införande, användning och 

implementering av välfärdsteknologi



Regeringsuppdrag till MfD: Digitala tjänster inom 

socialtjänst och hemsjukvård 2015

• Inom myndigheten inrätta en funktion med ett utåtriktat 

uppdrag att stödja kommuner gällande införande, 

användning och implementering av välfärdsteknologi

• Inventera kommunernas behov av kravspecifikationer 

avseende välfärdsteknologi

• Stödja införande och användning av teknik för personer 

med nedsatt beslutsförmåga. 



Mål

• Att möjligheten att få ta del av 

välfärdsteknologiska tjänster ska vara likvärdig

oavsett var i landet individen bor

• Att alla kommuner erbjuder välfärdsteknologiska 

tjänster som en del av sitt tjänsteutbud



Samverkan i organiserad form!

• Kommuner

• Landsting

• MfD

• Socialstyrelsen

• Ehälsomyndigheten

• SKL

• Leverantörer

• Personalorganisationer

• Politiken



Gemensamma frågor

• Juridik – proaktivt?

• Affärsmodeller – produkt, tjänst, helhetsåtaganden, stöd?

• Upphandlingar och kravspecifikationer – 290+21?

• Support – installation, felhantering?

• Utbildning – personal, brukare?

• Infrastruktur – bredband, täckning, glesbygd?

• Standard – öppna plattform?

• Processutveckling – förändrat arbetssätt?

• Kompetens och organisation – arbetsform, nya krav?



Samverkan

•Bredbandsforum en inspiration

•Forum för välfärdsteknik


