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För att bidra till en ökad användning av digital teknik i kommunal omsorg, har 
Välfärd & Hälsa/Västerås Science Park AB producerat denna Vägledning för 
Implementering av Välfärdsteknik. Vi hoppas att du som läsare tycker att den 
är användbar och nyttig.  

Om du har frågor om hur man kan gå vidare utifrån det som står i 
Vägledningen, eller om du vill söka ytterligare kunskap, erfarenhet, metoder 
eller vägledning, vill vi uppmana dig att använda de digitala kanaler för 
samverkan och erfarenhetsutbyte mellan kommuner som SKL och 
Myndigheten för Delaktighet har skapat: 

► DelaDigitalt.se (SKL)► 
► Forum Välfärdsteknologi (MFD), på Facebook► 

Dessa är livaktiga digitala fora, där det brukar gå snabbt att få svar när man 
ställer en fråga. 

Ladda gärna ner Vägledningen från webbplatsen Välfärd & Hälsa►. I den 
digitala versionen är alla länkar klickbara, vilket underlättar för läsaren. 
 

 

 

 

 

 

http://www.deladigitalt.se/
https://www.facebook.com/groups/forum.valfardsteknologi/
http://www.valfardochhalsa.se/
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Sammanfattning 
Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka 
trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person 
som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.  

Ett framgångsrikt införande av välfärdsteknik ställer särskilda krav på 
socialtjänsten när det gäller planering, kompetens och samverkan. För att 
digitaliseringen ska leda till varaktig förändring och göra verklig skillnad för 
individerna och verksamheten behöver en rad aspekter beaktas: 

► Omvärldsbevakning och samverkan behöver ske nationellt, regionalt och 
lokalt inom områdena verksamhetsutveckling, e-hälsa och digitalisering. 

► Hela processen behöver säkerställas genom ett engagerat arbete med 
förändringsledning som omfattar politiken, högsta tjänstemannaledningen 
och verksamhetschefer. Arbetet behöver styras av strategiska 
ställningstaganden och ett strukturerat arbete med kommunikation är 
väsentligt. 

► Tydliga effektmål relaterade till identifierade och prioriterade behov sätts 
och följs upp. Hemtagning av uppnådda effekter planeras och genomförs i 
en sammanhållen nyttorealiseringsprocess. 

► Redan från start behöver den kommande system- och avtalsförvaltningen 
planeras och förberedas. Tillräckliga resurser för att upprätthålla dessa 
varaktigt behöver budgeteras och tillsättas. 

► Oavsett vilka tjänster inom välfärdsteknik som ska införas, behöver vissa 
grundläggande gemensamma förutsättningar vara på plats. Juridiska 
frågeställningar behöver belysas, organisatorisk ansvarsfördelning 
klarläggas, och den tekniska infrastrukturen i form av till exempel 
datakommunikation och utrustning behöver vara på plats. 

► För varje tjänst som ska införas, är det viktigt att göra en verksamhetsnära 
och individcentrerad behovsanalys, bedriva en levande leverantörsdialog, 
tillsätta erforderliga resurser, fokusera på ett förändrat arbetssätt, säker-
ställa informationssäkerheten, genomföra en upphandling i samverkan, 
samt eftersträva möjligheter till samskapande med individer, anhöriga och 
civilsamhället. 

► Ingen tjänst, hur lovvärd den än verkar, kommer att skapa verklig effekt 
utan en lyckad implementering. Utbildning, installation och beslut om vilka 
som ska få använda tjänsten är viktiga delar i implementeringen. 

När införandet sker med helhetsperspektiv är förutsättningarna goda att man 
lyckas gå från projekt till en varaktig förändring av arbetssätt och verksamhet. 
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Förord 
Liksom stora delar av den industrialiserade världen, står Sverige 
inför en enorm samhällsutmaning när det gäller att skapa goda 
livsvillkor för våra äldre. I en nära framtid kommer antalet invånare 
över 80 år att öka kraftigt och därmed också efterfrågan på vård 
och omsorg. Tillgången till arbetskraft och skatteunderlag kommer 
emellertid inte att öka i motsvarande grad. En ökad digitalisering 
av vård och omsorg, bland annat i form av ökad användning av 
välfärdsteknik, är ett sätt att möta den utmaningen.  

I Sverige, inte minst i Västmanland, utvecklas många lovande innovationer 
inom området. Den här Vägledningen har kommit till för att systematiskt 
underlätta ett framgångsrikt och uthålligt införande av välfärdsteknik i den 
kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen om äldre och personer med 
funktionsnedsättningar. Förhoppningen är att kommuner och kommunalt 
finansierade vårdgivare med Vägledningens hjälp ska kunna ta sig an 
digitaliseringsprocessen på ett enklare, snabbare och bättre sätt. 

I Västmanland sker ett framgångsrikt samarbete kring e-hälsa och innovation 
under Affärsplan Västmanland►, där ett av de fyra styrkeområdena är just 
Välfärd och Hälsa. Det området samordnas av Västerås Science Park►, nedan 
VSP, som bland annat har skapat nätverket och webbplatsen Välfärd & hälsa►.  
I arbetet med att stödja innovatörer och entreprenörer inom välfärdsteknik och 
kommunal e-hälsa, har VSP uppmärksammat att aldrig så lovvärda lösningar 
har svårt att hitta till sina tänkta slutanvändare och slutkunder. Efter en dialog 
med bland annat kommuner i regionen, beslutades därför att en lättillgänglig 
och översiktlig vägledning för upphandling och implementering av välfärds-
teknik skulle tas fram. En vägledning som fritt får spridas, användas och 
förändras under regelverket Creative Commons►. 

Denna Vägledning har finansierats och kommit till tack vare Smart4U, ett 
samarbetsprojekt mellan Västmanlands fyra styrkeområden Automation 
Region, Järnvägsklustret, Energy Competence Center och Välfärd och hälsa. 
Målet med projektet är att bidra till en ökad hållbar tillväxt hos små och 
medelstora företag tack vare branschöverskridande, samarbetsbaserade 
utvecklingsaktiviteter inom och mellan regionens styrkeområden.  

Vi hoppas att Vägledningen ska bli flitigt använd, och att slutresultatet blir fler 
och större affärer med ökad nytta för individer och verksamheter. 

Västerås i april 2018 

Pär Börell 

https://www.regionvastmanland.se/globalassets/regionvastmanland.se/utveckling-och-tillvaxt/affarsplan-vastmanland.pdf
http://www.vasterassciencepark.se/
http://www.valfardochhalsa.se/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.sv
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Inledning 
Vägledningen har tillkommit för att utgöra ett stöd för alla som 
arbetar med att öka användningen av välfärdsteknik och andra  
e-hälsolösningar i den kommunalt finansierade vården och 
omsorgen.  

Målgrupp 
Vägledningen tar främst upp frågor som är aktuella inom äldreomsorg och 
omsorg om personer med funktionsnedsättning, samt den kommunala hälso- 
och sjukvården. Den är till viss del också aktuell inom individ- och familje-
omsorgen, men det är inte där den har sin tyngdpunkt.  

Vägledningen riktar sig till såväl kommunernas egna verksamheter som till 
externa utförare som bedriver vård och omsorg på uppdrag av kommunerna.  
I kommunerna vänder Vägledningen sig till politiker, beslutande tjänstemän, 
strateger och utvecklingsledare, utredare och projektledare, verksamhets-
chefer och personal, samt till de övriga funktioner som omfattas av arbetet 
med införande av välfärdsteknik, till exempel jurister, upphandlare, it-personal 
och kommunikatörer. 

Vägledningens tillkomst, ansvarsfriskrivning 
Västerås Science Park har efter upphandling givit ett uppdrag till 
Mats Rundkvist Konsult att ta fram Vägledningen i samråd med en referens-
grupp. Referensgruppen har främst lämnat sitt bidrag genom att vid tre 
workshops komma med synpunkter på vilka områden som bör tas upp, vilka 
råd som ska ges och i vilka frågor som vägvalet ska lämnas över till läsaren 
med stöd av en konsekvensbeskrivning.  

Referensgruppen har bestått av: 

Ann-Sofi Hage Fagersta kommun 
Carina Forsman Björkman FoU Sörmland 
Boel Bolwig Tidigare Eskilstuna kommun och Västerås stad 
John Fristedt Linköpings kommun 
Åsa Löwing Heby kommun, Västerås stad 
Anne Almqvist Västerås stad 
Elisabeth Miles Örebro kommun 
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Referensgruppen har också haft viss möjlighet att läsa och kommentera 
manuset tillsammans med Eva Sahlén, direktör sociala nämndernas 
förvaltning på Västerås stad. Ansvariga för innehållet i Vägledningen är dock 
enbart Mats Rundkvist och Västerås Science Park. Vi har i vår tur gjort allt vi 
har kunnat för att kvalitetssäkra texten, men vi reserverar oss för eventuella 
fel. Var och en använder Vägledningen under eget ansvar.  

Vägledningens struktur 
Innehållet har strukturerats i sju huvudområden:  

► Omvärld 
► Förändringsledning 
► Nyttorealisering 
► Förvaltning 
► Förutsättningar 
► Tjänsteutveckling 
► Implementering 

Ordningen på områdena är till viss del logisk, men inte kronologisk.  

Tjänsteutveckling och Implementering är något som bedrivs kring varje enskild 
tjänst som ska införas.  

Förutsättningar handlar om mer gemensamma frågor, som alla eller de flesta 
av tjänsterna är beroende av.  

Förvaltning är visserligen vad som tar vid efter implementeringen, men 
samtidigt något som behöver finnas med som en del i utvecklings- och 
införandeprocessen för att lyckas.  

Förändringsledning och Nyttorealisering är övergripande processer som 
genomsyrar allt övrigt arbete.  

Omvärlden finns runt omkring det som sker hela tiden; utan en god och 
kontinuerlig omvärldsanalys kommer onödiga misstag att begås. 

Vägledningen kan läsas från början till slut eller i enstaka avsnitt, beroende på 
vad som för tillfället är aktuellt. Ett huvudbudskap från Vägledningen är 
emellertid att en av de viktigaste framgångsfaktorerna är helhetssynen och 
förmågan att ha med sig alla aspekter i arbetet, så att ingenting förbises eller 
tappas bort. 
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Terminologi och avgränsning 
Huvudfokus i Vägledningen riktas mot välfärdsteknik. Enligt Socialstyrelsens 
termbank är välfärdsteknik ”digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka 
trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller 
löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning”. Enligt samma termbank är 
välfärdsteknologi ”kunskapen om välfärdsteknik”.  

Den här Vägledningen är alltså exempel på välfärdsteknologi, men i största 
möjliga utsträckning används ordet välfärdsteknik när texten handlar om 
tekniska lösningar som ska upphandlas och införas.  

Ibland används termerna e-hälsa och digitalisering, vilka båda är vidare 
begrepp. Det görs främst när textens innehåll är mer generellt än att specifikt 
handla om välfärdsteknik. I några avsnitt tar Vägledningen upp frågor om 
förskrivna hjälpmedel och CE-märkta medicintekniska produkter. Det görs 
främst för att visa på skillnaderna mellan välfärdsteknik och dessa andra 
begrepp, eller för att visa på möjligheter och utmaningar med ett närmande 
mellan begreppen. 

Att arbeta med Vägledningen 
Vikten av att samverka mellan olika kompetenser vid införande av välfärds-
teknik kan inte nog understrykas. En förhoppning är att Vägledningen kan 
utgöra en grund för ett sådant tvärprofessionellt teamarbete. Den kan då 
utgöra en sorts allmänbildning för teamdeltagarna inom de områden de inte 
själva behärskar. Vägledningen kan också utgöra en anvisning om vilka 
sakfrågor som behöver hanteras i implementeringsarbetet. Den kan emellertid 
aldrig ersätta fackkompetensen hos olika professioner som till exempel 
jurister, informationssäkerhetsexperter eller upphandlare.  

Externa länkar anges med symbolen ► i texten. Symbolen är klickbar när 
Vägledningen läses digitalt. För läsare av tryckt/utskriven version hänvisas till 
Referenslistan där alla länkar finns utskrivna. 

Stycken med tydliga råd och rekommendationer har markerats med ett streck i 
vänster marginal. 

Upphovsrätt enligt Creative Commons 
Vägledningen publiceras som ”öppet innehåll” enligt Creative Commons-
licensen CC-BY-NC-SA 4.0►, som i korthet innebär följande:  

Licensen Creative Commons innebär att du tillåter andra att använda, sprida, 
göra om, modifiera, bygga vidare på, och skapa nya verk utifrån ditt material. 
Villkoret är att de erkänner dig som upphovsman och att de verk som skapas 
utifrån ditt verk ska licensieras under samma villkor. De nya verk som skapas 
utifrån ditt verk kommer att ha samma licens. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.sv
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Omvärld 
Införande av välfärdsteknik i kommunal vård och omsorg är inte, 
och ska inte vara, en isolerad process skild från annat förändrings- 
och utvecklingsarbete. Det är viktigt att sätta planerade aktiviteter 
i ett sammanhang så att de sker i samklang med vad som händer i 
övrigt, både inom och utom kommunen. Samtidigt får denna sam-
ordning inte bli ett skäl till att inte göra något och bara vänta in 
andra aktörer. Detta är något som tyvärr händer alltför ofta.  

Inför en satsning på välfärdsteknologi, är det viktigt att åtminstone över-
gripande göra sig en bild av vad som pågår inom angränsande områden såsom 
verksamhetsutveckling, e-hälsa och digitalisering. 
 

 

Figur 1: Omvärldsfält av betydelse för välfärdsteknologin 
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Vård och omsorg 
Det har hävdats att välfärdsteknik bara är ett av många redskap för att 
utveckla kvaliteten inom vård och omsorg, och att det därför inte behövs 
särskilda strategier eller handlingsplaner på området. Ett argument för att 
ändå rikta särskild uppmärksamhet mot välfärdsteknologi, är att den ställer 
helt nya krav på bland annat samverkan mellan olika förvaltningar och roller i 
kommunen, samt på leverantörsdialog och upphandling.  

Grundläggande är emellertid att allt arbete med välfärdsteknik baseras på väl 
beskrivna och prioriterade behov inom verksamheterna, att det stödjer övrigt 
utvecklingsarbete som pågår, samt att det sker i nära samverkan med 
verksamheterna. Införandet av välfärdsteknik i kommuner med externa 
utförare utgör här en särskild utmaning.  

Oavsett vem som tar initiativ till införandet av välfärdsteknik, behöver det 
harmonisera med alla parters övriga arbete med verksamhetsutveckling. 
Om det planeras eller pågår någon form av omorganisation inom de berörda 
verksamheterna, är det viktigt att ta hänsyn till detta. Likaså om det pågår 
andra större förändringar av arbetssätt och metod. Ibland kan det uppstå 
synergieffekter genom att samordna, ibland är det bättre att göra tids-
planeringen så att förändringarna inte sker samtidigt. 

E-hälsa 
E-hälsa som begrepp är större än välfärdsteknik och omfattar bland annat 
digitala verksamhetssystem. Aktiviteter inom välfärdsteknik behöver utformas 
med hänsyn till vad som sker inom e-hälsoområdet i övrigt, såväl på nationell 
som på regional nivå. Det är också viktigt att orientera sig om vad som görs i 
andra kommuner och gärna söka samverkan där. 

Nationell omvärldsbevakning 
Nedan följer en uppräkning av några av de många värdefulla resurser som 
finns till stöd för det kommunala arbetet med välfärdsteknologi: 

► AllAgeHub► 
► CONNECT (Nordens välfärdscenter)► 
► DelaDigitalt (SKL)► 
► Forum välfärdsteknologi på Facebook► 
► Socialstyrelsens Kunskapsguiden► 
► LIKA för socialtjänsten (SKL)► 
► Linköpings kommun► 
► Mittköping (SKL)► 
► Myndigheten för delaktighet, MFD► 
► Myndigheten för delaktighet, filmer► 
► Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa, MVTe► 

https://allagehub.se/
https://nordicwelfare.org/projekt/connect-verktygslada-om-valfardsteknologi/
http://www.deladigitalt.se/
https://www.facebook.com/groups/forum.valfardsteknologi/
http://www.kunskapsguiden.se/missbruk/teman/e-halsa/Sidor/default.aspx
http://socialtjanst.ittempen.se/
http://www.linkoping.se/ehalsa
https://mittkoping.skl.se/wiki/Mittk%C3%B6ping
http://www.mfd.se/kunskapsomraden/digital-teknik/digital-teknik-inom-vard-och-omsorg/exempel-pa-teknik-inom-vard-och-omsorg/
http://www.mfd.se/stod-och-verktyg/filmer/filmer-om-digital-teknik/
http://mvte.se/
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► RISE – fallstudier välfärdsteknik och e-hälsa► 
► SiS, standard för trygghetskedjan► 
► Stockholm Digital Care, SDC► 
► SKL Beställargrupp välfärdsteknologi► 
► Swedish eHealth på Facebook► 
► Sveriges Kommuner och Landsting, SKL► 
► Vitalis► 
► Välfärd & Hälsa► 
► Västerås stad► 

Ge utrymme för de som arbetar med införandet av välfärdsteknologi att bedriva 
en anpassad omvärldsbevakning i form av research på nätet, studiebesök och 
konferenser. 

Kom ihåg att Inera numera ägs av både landsting/regioner och kommuner. Var 
aktiv i såväl bevakning som delaktighet i Ineras arbete. 

Regionalt 
Digitaliseringen skapar tidigare oanade möjligheter till en personcentrerad  
vård och omsorg, och en sammanhållen vårdkedja oavsett huvudman. 
Samtidigt ligger många av utmaningarna i att få till ett väl koordinerat e-
hälsoarbete regionalt, där kommuner och landsting/regioner drar åt samma 
håll och arbetar kreativt kring de utmaningar som finns både juridiskt och 
organisatoriskt.  

Ett regionalt samarbete kan underlätta både upphandling och införande av 
lösningar inom välfärdsteknik, inte minst för de mindre kommunerna. 

Sök samverkan regionalt inom befintliga samverkansstrukturer och överväg om 
det finns anledning att skapa nya där sådana saknas. Sträva efter att det 
regionala samarbetet fungerar såväl strategiskt som operativt. Kom ihåg att 
invånaren/patienten/brukaren förväntar sig en sammanhållen och väl 
fungerande vårdkedja, inte minst digitalt. 

Kommunal samverkan 
All samverkan behöver inte ske regionalt. Sök gärna samverkan med andra 
kommuner som befinner sig i samma situation eller som har liknande planer. 
På webbplatsen DelaDigitalt► finns både ”Dela utveckling”, där det går att söka 
samverkansparter, och ”Dela med dig”, där värdefullt material som andra har 
tagit fram tidigare kan laddas ned.  

Ett exempel som ofta uppmärksammats på framgångsrik regional samverkan 
är hur Landstinget i Värmland och kommunerna där har byggt upp ett gemen-
samt arbete kring e-hälsa.  

https://www.swedishict.se/competence-areas/e-health#node-12852
https://sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk574/
http://stockholmdigitalcare.se/verktygslada/
https://skl.se/halsasjukvard/ehalsa/valfardsteknik/bestallargrupp.11553.html
https://www.facebook.com/groups/835020909952682/
https://skl.se/halsasjukvard/ehalsa.1067.html
https://vitalis.nu/
http://www.valfardochhalsa.se/
https://www.vasteras.se/ettgottliv
https://www.deladigitalt.se/
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En lärorik och användbar samling av fallstudier, som bygger på intervjuer med 
kommuner och andra som lyckats med implementeringen av olika e-hälso-
tjänster, finns på forskningsinstitutet RISE:s webbplats.►  

Digitalisering 
I många kommuner bedrivs ett förvaltningsövergripande arbete kring digitali-
sering.  

Det är viktigt att arbetet med socialtjänstens digitalisering blir en integrerad del 
av kommunens digitaliseringsprocess. För att lyckas med det krävs en ömse-
sidig dialog, där socialtjänstens unika förutsättningar görs kända i digitalise-
ringsprocessen, så att gemensamma satsningar på till exempel infrastruktur 
stöder arbetet inom vård och omsorg. 

Om kommunen dessutom har ett förvaltningsövergripande arbete kring 
innovation, kan det vara bra att även söka samverkan kring det. 
 

https://www.swedishict.se/competence-areas/e-health#node-12852
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Förändringsledning 
Digital transformation av socialtjänsten skiljer sig inte från annat 
förändringsarbete. För att lyckas krävs ett medvetet arbete med 
förändringsledning och en integration med övriga förändrings-
processer.  

Politik 
Införande av välfärdsteknik är så genomgripande när det gäller såväl mötet 
med invånarna som de interna processerna i verksamheten, att det är av 
yttersta vikt att politiker på olika nivåer är involverade i arbetet.  

Att närmast berörd nämnd (socialnämnd eller motsvarande) tar beslut om 
inriktning, resurser, prioriteringar och effektmål är centralt. Det kräver att 
politikerna får frågorna väl beredda av tjänstemännen med tydliga förklaringar 
om innebörd och konsekvenser. 

Låt gärna informationen till politikerna bli konkret, till exempel med möjlighet 
för dem att själva prova tekniska lösningar eller till medverkan av verkliga 
användare om sådana finns. 

Även på central nivå, huvudsakligen inom kommunstyrelsen, bör övergripande 
beslut tas upp. I synnerhet då det handlar om att skapa generella förutsätt-
ningar i form av organisation och infrastruktur, men också där synergieffekter 
finns med andra sektorer som till exempel skola och lärande.  

Ibland kan andra facknämnder som till exempel fastighetsnämnd eller nämnd 
för egen-regin också bli berörda. 
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Strategi 
Det är viktigt att ha en strategisk inriktning på arbetet med välfärdsteknik.  
Om det inte finns, är risken stor att aktiviteterna blir enskilda projekt utan 
samordning, prioritering och varaktighet. På sikt är det lämpligt att upprätta ett 
dokument av typen strategi/policy/riktlinje.  

Även innan sådant styrdokument finns, bör emellertid en övergripande 
strategisk planering av syfte, mål, ansvar, roller och resurser tas fram. 
Strategin kan ha en tidshorisont på 3–5 år och gärna kompletteras med 
handlingsplaner på kortare tid.  

Strategin kan ta upp frågor som övergripande syfte och mål med digitalisering, 
organisation, ansvar och roller, och resurstilldelning. Den kan även ta upp 
frågor om gränsdragningar när det gäller vad som är kommunens åtagande 
och vad som är invånarens, hur frågan om vad som är hjälpmedel och inte 
uppfattas, grunder för prioritering mellan olika möjligheter inom digitaliseringen 
samt hur innovation och välfärdsteknik ses. 

Strategin kan mycket väl vara specifik för välfärdsteknik och e-hälsa, men den 
kan också vara en väl utvecklad del i en mer övergripande strategi för till 
exempel digitalisering eller för utveckling av socialtjänsten. 

Ledning 
Att alla nivåer av ledningen inom organisationen är insatta, motiverade och 
aktiva i arbetet med välfärdsteknik skapar förutsättningar för den uthållighet 
och det fokus som behövs för att lyckas.  

Tillräcklig prioritet behöver ges för både planering och aktiviteter. Alla ledare 
behöver vara engagerade i kommunikationsarbetet, både internt mot 
medarbetarna och externt mot invånarna. Precis som med politikerna är det 
viktigt att den högsta tjänstemannaledningen får en konkret förståelse för 
möjligheter och utmaningar med välfärdstekniken.  

Förstalinjechefer behöver bli trygga i sin roll och i vad förändringarna kommer 
att innebära. Detta kan uppnås med både e-learningredskap och med 
seminarier/workshops.  

Lokalt handlingsutrymme 
En särskild utmaning utgör det som brukar kallas breddinförande eller 
utrullning. Ofta har tjänsteutvecklingen skett i projektform eller som en pilot i 
mindre skala. Där har både lokal ledning och medarbetare kunnat ges stort 
inflytande över till exempel utveckling av nya arbetssätt och tillämpning av de 
nya digitala lösningarna.  
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När användningen sedan ska skalas upp och bli en del av vardagen i alla 
verksamheter, krävs en avvägning mellan att å ena sidan hålla samman 
metodiken så att den blir enhetlig över hela kommunen, och å andra sidan att 
skapa ett utrymme för involvering av personal och ledare i varje berörd enhet.  

Detta behöver ges tillräcklig uppmärksamhet; ett råd är att utveckla och 
dokumentera en särskild uppskalningsmetodik som hanterar den utmaningen. 
För att nå acceptans för förändringen är det också viktigt motivera genom att 
kommunicera kring ”what’s in it for me” för de olika berörda grupperna. 

Kommunikation 
Det är lätt att underskatta betydelsen av ett systematiskt och ändamålsenligt 
kommunikationsarbete såväl internt som externt. Kommunikationsstrateger 
och kommunikatörer är ofta en underdimensionerad resurs i kommunerna. 
Oavsett vilka professioner som handhar kommunikationen krävs det ett 
långsiktigt och genomtänkt upplägg.  

Skapa en kommunikationsplan tidigt i processen. En kommunikationsplan bör 
åtminstone beskriva syfte, mål, budskap, målgrupper, kanaler, aktiviteter, 
ansvariga samt budget och tidplan. Om kommunen inte har en mall för 
kommunikationsplaner så rekommenderas den mall från Karolinska Institutet 
som 2010 vann Sveriges kommunikatörers tävling om bästa kommunikations-
plansmall►. 

Målgrupper som är viktiga att nå för att skapa involvering i arbetet är bland 
annat invånare, brukare, anhöriga, personal, ledare, intresseorganisationer 
(pensionärs-, funktionshinders- och anhörigföreningar), personalorganisationer 
samt samarbetspartners. 

Ett framgångsrikt sätt att nå ut med ett positivt budskap kring välfärdsteknik till 
många målgrupper är via lokala medier, gärna genom ”hemma-hos-reportage” 
hos nöjda användare och deras anhöriga. Ett reportage i radio, TV eller tidning 
har en enormt stor genomslagskraft om det är människor av kött och blod som 
berättar om hur tekniken har bidragit till deras trygghet, självständighet, 
delaktighet, aktivitet eller sociala kontakt. 

I arbetet med sociala medier är det viktigt att vara aktiv och snabbt kunna gå in 
i en dialog om det kommer kritiska kommentarer. Välkomna invändningar, 
eftersom de ger en bra möjlighet att lyfta argumenten för ett införande. 

Som i all kommunikation är orden viktiga. Diskutera tillsammans vilka ord som 
ska användas och sträva efter att använda ord som är konkreta, begripliga, 
positivt laddade och som beskriver individnyttan som skapas. Exempel kan 
vara: 

► Trygg och ostörd nattsömn – istället för övervakningskamera. 
► Trygga zoner – istället för geofencing. 
► Hjälpmedel för att äta själv – istället för matningsrobot. 

https://sverigeskommunikatorer.se/globalassets/dokument/ki_kommunikationsplan_mall.doc
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Nyttorealisering 
De förändringar som görs, till exempel i form av digitalisering, har 
alltid en eller flera uttalade eller underförstådda nyttor som mål. 
Nyttorna kan vara ekonomiska eller kvalitetsmässiga. Det är viktigt 
att systematiskt klargöra vilka nyttor som eftersträvas, och att följa 
upp dels om nyttorna uppstår och dels att de används som avsett, 
till exempel i form av minskad kostnadsökning, frigjorda resurser 
eller mer tid för brukarna.  

Många gånger finns det brister i den här processen, till exempel att nyttorna 
inte tydliggjorts i förväg, att det inte gjorts en nulägesbeskrivning i förväg att 
jämföra med, att kostnader och nyttor inte följs upp, eller att de effekter som 
uppstår inte tas hem. 

Det finns många namn för den här processen; nyttorealisering, effekthem-
tagning, kostnadsnyttoanalys, effektstyrning är några. Ekonomistyrningsverket 
(ESV) förvaltar numera en Vägledning i nyttorealisering►, som ursprungligen 
togs fram av e-delegationen, där termen nyttorealisering har valts. Det är också 
är den term som används i denna Vägledning. ESV ger också kurser i 
nyttorealisering. 

ESV:s vägledning är omfattande och det kan ibland vara väl resurskrävande att 
arbeta helt och fullt utifrån den. En rekommendation är emellertid att 
åtminstone ladda ner vägledningen och låta sig inspireras i vissa delar. Oavsett 
om stöd hämtas i ESV:s vägledning eller inte, är det viktigt att arbeta uthålligt 
och systematiskt med nyttorealisering redan från början av digitaliserings-
processen. 

 

https://www.esv.se/publicerat/publikationer/2016/nyttorealisering-version-2.0/
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Klargör vilka nyttor som förväntas och försök i största möjliga utsträckning att 
kvantifiera dem. Ange var nyttorna uppstår och hur de ska följas upp. Använd 
gärna de här sju frågorna som är hämtade från ESV:s vägledning. 

 

 

Figur 2: Sju frågor för att säkerställa nyttorealiseringen, Källa: ESV:s vägledning 

 

Behov 
Det är viktigt att hela tiden återkomma till vilka behov som ska tillgodoses vid 
införandet av välfärdsteknik, och när detta ska ske. Det är lätt att bli vilseledd 
av en aldrig så lockande möjlighet som visar sig vid mötet med en teknisk 
lösning, till exempel på en mässa eller vid ett besök av en säljare. Nyttorna 
som beskrivs kan imponera utan en gedigen förankring i de viktigaste behoven 
i verksamheterna; det är lätt att prioritera fel. Möjligheterna är närmast 
obegränsade och det är inte realistiskt att göra allt som går. Därför blir behovs-
analysen och prioriteringen avgörande. 

Behovsanalysen kan göras på flera sätt.  

Det är viktigt att undersöka vad som redan gjorts på annat håll, eftersom 
behoven ofta är väldigt lika mellan olika kommuner. Sök på nätet och inte 
minst på DelaDigitalt►.  

Om det ändå ska göras en behovsanalys på hemmaplan är det viktigt att hitta 
en balanserad resursåtgång för den. Det är möjligt att lägga stora resurser i 
form av enkäter, fokusgrupper och djupintervjuer för att fånga behovs-
beskrivningar från alla berörda, invånare, brukare, personal etc. Ibland kan 
samverkan med lokala lärosäten i form av forskningsprojekt och/eller 
studentarbeten vara motiverad. Andra gånger kan det vara mer relevant att 
bjuda in till en tvärsammansatt workshop, där olika intressen tillsammans kan 
kartlägga, beskriva och jämföra vilka behov som finns.  

http://www.deladigitalt.se/
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Använd gärna Individens behov i centrum, IBIC, vid beskrivningar av behoven. 
Livsområdena som beskrivs där är till exempel användbara. Det viktigaste 
rådet blir att inte glömma behovssidan vid mötet mellan behov och lösning/ 
möjlighet.  

Prioritering 
I arbetet med behovsanalysen kommer alltid många behov att beskrivas, som 
alla är möjliga att möta med digitala lösningar. Det gäller då att ha ett så 
objektivt och pedagogiskt angreppssätt som möjligt för att jämföra de olika 
behoven, och potentialen med att införa digitala lösningar för dessa. Ett sätt är 
att i ett diagram illustrera de olika dimensioner som identifierats och 
kvantifierats. Ett exempel på detta är den danska modellen VTV Velfaerds-
teknologivurdering►, som tagits fram av Teknologisk Institut och som används 
utbrett bland danska kommuner, se Figur 3. 

 

 

Figur 3: Exempel på multidimensionell graf hämtad från den danska VTV-modellen Källa: 
Teknologisk Institut – Center for Robotteknologi 

 

  

https://www.teknologisk.dk/ydelser/vtv-velfaerdsteknologivurdering/32944
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Även ESV:s vägledning har ett liknande angreppssätt, se Figur 4.  

 

 

Figur 4: Beslutsunderlagets olika perspektiv och parametrar, Källa: ESV:s vägledning 

 

Att själv göra ett val av relevanta perspektiv och parametrar, låta tvärsamman-
satta grupper värdera dessa, och sedan illustrera resultatet till exempel i en 
serie spindeldiagram i ett kalkylprogram, behöver inte vara resurskrävande och 
kan vara ett värdefullt stöd i prioriteringen. Vid valet av parametrar kan 
inspiration hämtas från modellerna ovan.  

Viktigt är att fånga sådant som hur många nyttan bedöms uppstå för, 
resursåtgång både vid införande och drift, samt alternativa scenarier. Ibland 
uppstår valet mellan något som skapar mycket stor nytta för några få, eller 
något som skapar en mer måttlig nytta för väldigt många. En sådan gång kan 
det vara extra viktigt att involvera politikerna i vägvalet. 

Mål 
När väl behoven har definierats och prioriterats är det dags att sätta upp mål. 
Det kan handla om såväl projektmål/resultatmål som om effektmål. 
Åtminstone en del av målen bör vara av SMART-typ, det vill säga Specifikt, 
Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt.  

Målen ska sedan vara med under hela processen så att vägval kring olika 
aktiviteter och resursfördelningar kan göras i förhållande till de uppsatta 
målen. 
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Ekonomi 
De ekonomiska kalkylerna inför ett införande av välfärdsteknik har ofta två 
sidor: Förväntade kostnader och förväntade kostnadsminskningar.  

Kostnaderna bör beskrivas dels som engångskostnader, dels som varaktiga 
kostnader. 

Exempel på engångskostnader kan vara kostnader för behovsanalys, 
pilotprojekt, upphandlingsprocess, engångskostnader i avtal med leverantör, 
initial installation, utbildning, omställning av arbetssätt, utvärdering samt 
investeringar i ny infrastruktur som till exempel trådlösa nätverk på särskilt 
boende. Exempel på varaktiga kostnader kan vara hyr- eller abonnemangs-
kostnader för den tekniska lösningen, datakommunikation, systemförvaltning, 
avtalsförvaltning, utbildning av nya användare, ominstallation vid byte av 
användare, underhåll och reparation, samt övriga driftkostnader.  

Kostnadsminskningarna kan ibland vara svårare att kvantifiera i förväg. Vanliga 
effekter kan vara ökad självständighet med minskat omsorgsbehov, omsorg på 
distans med färre hembesök och färre insatser ”för säkerhets skull”, där behov 
egentligen inte finns. Men det kan också vara senarelagda omsorgsinsatser på 
grund av förebyggande effekter, vilket är ännu svårare att kvantifiera.  

Det är viktigt att komma ihåg, att i de flesta kommuner kommer det inte att 
handla om att välfärdstekniken gör så att kostnaderna för omsorgen minskar, 
utan att de ökar långsammare. Den demografiska utvecklingen gör att 
kostnaderna kommer att öka trots effektiviseringar medvälfärdsteknik. 

Myndigheten för Delaktighets Välfärdsteknologisnurran 2.0► är ett bra stöd i 
att uppskatta ekonomiska effekter av välfärdsteknik. Även om den i dagsläget 
främst fokuserar på tillsyn på distans med stöd av teknik (både dag och natt) 
så kan modellen användas också för andra insatser i ordinärt boende. 

En utmaning i den kommunala ekonomin med sina ettårsbudgetar, är att 
finansiera engångskostnaderna som ofta resulterar i en nettokostnad de första 
åren. Även om kalkyler visar på tydligt positiva ekonomiska effekter på några 
års sikt, ska ändå medel för engångskostnaderna allokeras de första åren. 

Eftersträva en dialog mellan ansvarig facknämnd och kommunstyrelse/ 
kommunfullmäktige för att få budgetmedel reserverade för engångs-
kostnaderna. Överväg att söka externa medel exempelvis från regionala 
strukturfonder för omställningsarbetet och personalens kompetensutveckling. 
  

http://www.mfd.se/stod-och-verktyg/digitala-verktyg/simulatorer-och-kostnadssnurror/valfardsteknologisnurran/
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Kvalitet 
Även om ekonomiska kalkyler är nödvändiga i planeringen av digitaliseringen, 
är det viktigt att komma ihåg att vård och omsorg alltid kostar och att detta 
gäller även när människor görs mer självständiga med hjälp av välfärdsteknik. 
Ibland kan samma effekt uppnås till lägre kostnad med digitala lösningar 
jämfört med utan, men det kommer ändå att finnas en kostnad också för den 
digitala omsorgen. Samhället har en gång bestämt sig för att äldreomsorg och 
omsorg om personer med funktionsnedsättning får kosta pengar för att skapa 
ett värdigt liv för individerna. Det är därför viktigt att lägga minst lika stor vikt 
vid de kvalitetsförbättringar som välfärdstekniken åstadkommer, som på de 
ekonomiska effekterna.  

Att mäta kvalitet i vård och omsorg har aldrig varit lätt, och det är inte nöd-
vändigtvis lättare för att mätningen avser effekterna av välfärdsteknik. Likaväl 
är det viktigt att lägga resurser på att mäta de SMART:a mål som beskrivits 
ovan. Glöm inte att involvera brukare och anhöriga i utformningen av mål och 
mätmetoder. 

Resurser 
Allt förändringsarbete kräver att tillräckliga resurser avsätts för att lyckas. 
Arbetet kan organiseras på olika sätt; som ett projekt med särskilt avsatta 
resurser eller inom den ordinarie verksamheten.  

Oavsett vilket, är det viktigt att i förväg identifiera och resurssätta alla 
nödvändiga aktiviteter som till exempel planering, behovsanalys, 
leverantörsdialog, upphandling, utveckling av nya arbetssätt, utbildning, 
installation och uppföljning.  

Lika viktigt är det att säkerställa att den personal som ska använda de nya 
lösningarna kan frigöras från sina ordinarie arbetsuppgifter för att involveras i 
införandearbetet. Det kan krävas att ersättning för vikarietäckning utgår till 
verksamheterna för att möjliggöra detta. 

Om arbetet sker i projektform är det viktigt att i god tid säkerställa ett lyckat 
överlämnande från projektet till drift i ordinarie verksamhet. Många i övrigt 
lyckade införandeprojekt har misslyckats i det långa loppet, därför att tillräck-
liga resurser, kompetens och rutiner inte har följt med ut i linjeverksamheten 
efter projektets avslut. Se också avsnitt Förvaltning sid 27 
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Uppföljning 
Uppföljning är en central och integrerad del av förändringsarbetet vid arbete 
med nyttorealisering; den görs alltid i förhållande till de i förväg uppställda 
målen. Formerna kan variera utifrån förutsättningarna. Uppföljningen kan 
göras av kommunens egen personal eller av extern resurs, till exempel ett 
lokalt lärosäte. Den kan göras med stöd av kvalitativa likväl som med 
kvantitativa metoder.  

Resultaten av uppföljningen behöver omgående delges såväl uppdragsgivare i 
form av politiker och beslutande tjänstemän som övriga involverade, inte minst 
informanter som brukare och personal. 
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Förvaltning 
Nya digitala tjänster behöver förvaltas, både när det gäller 
leverantörsavtal och när det gäller it-system. Ett vanligt misstag är 
att börja tänka på de delarna när avtalen är ingångna, leveransen 
genomförd och tjänsterna införda. Förutsättningarna för fram-
gångsrik avtals- och systemförvaltning ökar väsentligt om hela 
införandet och den kommande driften ses som en sammanhållen 
process, och om det planeras för vidmakthållandet redan från 
början. 

Systemförvaltning 
Kommunen har sannolikt redan en etablerad process för systemförvaltning, 
det kan vara ITIL, PM3 eller något annat. Sök kontakt med de som ansvarar för 
förvaltning av övriga system redan på idéstadiet för införandet av ny 
välfärdsteknik.  

Se till att roller för förvaltning är utpekade, beskrivna och bemannade i tid för 
att göra förvaltningsorganisationen delaktig i införandearbetet. Lyssna på 
erfarna systemförvaltare när det gäller kravställning vid upphandling, 
utformning av behörighetsadministration, supportrutiner, användarstöd och 
ändringshantering.  

Så snart en leverantör blivit tilldelad ett kontrakt, behöver verksamhet, 
systemförvaltning och leverantör upprätta väl fungerande samverkansformer 
och kontaktytor.  

När det gäller välfärdsteknik kan det vara så att förvaltningsorganisationen 
ställs inför nya utmaningar i och med att invånare, brukare och anhöriga kan 
komma att bli användare. Här behöver en balanserad avvägning mellan 
öppenhet och säkerhet göras. Gängse metoder för till exempel autentisering av 
användare i systemet är kanske inte tillämpbara när det gäller dessa grupper. 
Koppling mot befintlig användardatabas i form av till exempel AD kan således 
inte användas.  
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Till förvaltningen kan också räknas den fas som förr eller senare kommer vid 
avveckling av en tjänst. Det kan handla om avinstallation och eventuell 
destruering av utrustning, arkivering av data, portering av data till en ny tjänst, 
etc. Resurser både i form av tid och pengar behöver finnas för detta arbete och 
det behöver budgeteras redan i samband med införandet. 

Avtalsförvaltning 
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en beskrivning av Inköpsprocessen 
som utvidgar begreppet upphandling till en kontinuerlig process med sex faser 
i tre zoner, där själva upphandlingen endast utgör en av faserna. Se sidan 52. 

Även om den processen beskriver förvaltning som den sjätte och sista fasen, är 
andemeningen från Upphandlingsmyndigheten att inköpsprocessen behöver 
hållas ihop till en enhetlig process med god kontinuitet, där förvaltningen 
förbereds redan i Zon 1. Erfarenheter visar tydligt att förvaltning är det steg i 
inköpsprocessen som får minst uppmärksamhet av de upphandlande 
myndigheterna. Välfärdsteknik har hittills inte varit något undantag, trots att 
det handlar om nya tjänster för såväl kommunerna som för leverantörerna. 
Detta faktum borde göra att ännu större resurser läggs på förvaltningen för att 
säkerställa de leveranser som avtalats.  

För en lyckad avtalsförvaltning är det viktigt att fortsätta det nära samarbete 
som upphandlingsansvariga och verksamhetsansvariga haft under övriga 
inköpsprocessen, så att förvaltningen inte blir ett ansvar för bara den ena 
parten. Nu blir leverantören dessutom en part i detta samarbete.  

Tydliga villkor i avtalet kring leveransen när det till exempel gäller tillgänglighet, 
leveranstider, support, utvecklingsoptioner och utbildning, är nyckelfaktorer för 
en god relation med leverantören. Ju tydligare avtalet är på de här punkterna, 
desto mindre anledning till meningsskiljaktigheter och tvister. Även villkoren vid 
olika typer av fel i tjänsten ska vara tydligt reglerade. Här rekommenderas att i 
förväg ha väl kända ekonomiska sanktioner av måttlig storlek som faller ut 
redan vid mindre fel i tjänsten.  

Detta skapar ett ekonomiskt incitament för leverantören att upprätthålla en 
god kvalitet i leveransen och förebygger att kommunen hamnar i ett läge där 
dialog inte räcker till; där det enda som finns att ta till är ett skyhögt vite som 
många kanske tvekar att använda. 

En viktig del i avtalsförvaltningen är att i god tid inleda förberedelser för 
kommande upphandlingar, så att det inte uppstår tidsnöd på grund av att det 
rådande avtalet går ut utan förlängningsoption. 
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Förutsättningar 
Oavsett vilken välfärdstekniktjänst som ska införas, krävs det ofta 
att en del mer generella förutsättningar är på plats, till exempel 
juridiska klarlägganden, organisatorisk fördelning samt teknisk och 
annan infrastruktur. I samband införandet av den första tjänsten 
måste även dessa utvecklas och implementeras; det är viktigt att 
det görs så generaliserbart som möjligt så att arbetet kan åter-
användas vid följande införanden.  

Juridik 
Socialtjänsten regleras av samma lagar som all kommunal verksamhet, 
däribland Kommunallagen (KL), och Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), 
men har också en mängd lagar och författningar med inriktning enbart på vård 
och omsorg. Socialtjänstlagen (SOL), Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), och Patientlagen 
(PL), är några av de som har betydelse för arbetet med e-hälsa och välfärds-
teknik. Till detta kommer lagstiftning kring personuppgifter där Dataskydds-
förordningen (GDPR), och Dataskyddslagen ersätter Personuppgiftslagen (PUL), 
i maj 2018. Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten 
(SoLPUL) kommer att revideras i samband med det. Vid upphandling är det den 
nya Lagen om offentlig upphandling (LOU), som reglerar villkoren. Till detta 
kommer ytterligare lagar samt en lång rad förordningar. 

Även om biståndsutredningar, social dokumentation och verksamhetssystem 
länge varit digitala, och därmed reglerats av både kommunal-, socialtjänst- och 
personuppgiftslagstiftning, innebär välfärdstekniken i många avseenden att 
nya juridiska frågeställningar uppstår och måste besvaras. Fortfarande saknas 
här praxis på flera områden och det blir upp till kommunerna att göra 
tolkningar av vad som gäller. Viss vägledning kan fås från SKL, Socialstyrelsen 
och Datainspektionen. Mindre kommuner saknar ofta egen kompetens på 
området och juridiken är därför ytterligare en anledning att söka samverkan 
kring digitaliseringsprocesserna. Här redogörs för några av de specifika 
områdena när det gäller välfärdsteknik och juridik. 
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Lagrum för individbeslut 
Så länge inte alla invånare ska få ta del av en ny digital tjänst, kommer ett 
urval att göras på något sätt. Ta ställning till hur och av vem detta urval ska 
göras. Beslutet om vilken individ som ska få vilket stöd kan ske på minst tre 
olika sätt:     

1. Som ett biståndsbeslut enligt SOL eller LSS.  

Det innebär att det blir ett myndighetsbeslut som kan överprövas av 
individen. Det innebär också att kommunen kan behöva fatta beslut om 
riktlinjer med kriterier för vem som ska kunna få tjänsten. Att det är ett 
myndighetsbeslut gör att KL:s likställighetsprincip kan anses uppfylld. 
Individbeslutet dokumenteras i biståndsbeslutet under SOL/LSS. 
Biståndsbeslutet fattas efter en ansökan från individen. Biståndsbeslutet 
reglerar att välfärdstekniken ska användas, genomförandeplanen kan 
reglera hur det ska ske. Om individen förses med den digitala tjänsten 
genom ett biståndsbeslut, har kommunen rätt att ta ut en avgift om det är 
ett SOL-beslut (LSS är avgiftsfritt). Detta görs ofta, till exempel som en 
månadsavgift för ett trygghetslarm. 

2. Som en del i genomförandet av biståndsbeslutet enligt SOL eller LSS.  

Det innebär att verksamheten tillsammans med individen kommer 
överens om användning av välfärdstekniken, både att den ska användas 
och hur det ska ske. Genomförandeplanen är inte ett myndighetsbeslut 
och kan inte överprövas hos förvaltningsrätten. Enligt vissa experter kan 
det innebära problem i förhållande till likställighetsprincipen i KL när en 
invånare som önskar få tjänsten, till exempel ett positioneringslarm, inte 
blir beviljad det trots att en annan invånare blir det. Det finns inte laglig 
möjlighet att ta ut en avgift för den digitala tjänsten om individbeslutet 
utgör en del av genomförandeplanen. Avgiften som individen betalar är i 
så fall för grundinsatsen enligt SOL (LSS är avgiftsfritt). 

3. Som en förskrivning av ett hjälpmedel för det dagliga livet enligt HSL. 

Det innebär att en förskrivare, exempelvis en legitimerad arbetsterapeut, 
efter utprovning fattar beslut om att individen får den digitala lösningen 
som ett personligt förskrivet hjälpmedel. Beslutet dokumenteras i patient-
journalen. Det är inte ett myndighetsbeslut och heller inte överprövnings-
bart, men individen kan anmäla förskrivaren till Patientnämnden eller till 
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd vid missnöje med avslag. I sam-
band med förskrivning av hjälpmedel för det dagliga livet har hjälpmedels-
verksamheten rätt att ta ut en avgift av patienten, ofta i form av en 
engångsavgift. Det varierar kraftigt i vilken utsträckning detta görs runt om 
i landet. 
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Positioneringslarm (mobila trygghetslarm/GPS-larm) är ett exempel på en 
välfärdstekniklösning där olika kommuner har valt olika lagrum för 
individbeslutet.  

Samtliga tre ovan beskrivna varianter har förekommit, trots att det grund-
läggande behovet och den tekniska lösningen har varit desamma. 

Det förekommer också att det i en och samma kommun finns olika funktioner 
inom välfärdsteknik som hanteras under olika lagrum enligt ovan, utan att det 
finns en underliggande tanke eller förklaring. Det har blivit som det har blivit 
utan rationella skäl.  

 

 

Figur 5: Tre vanliga sätt att fatta beslut om individuella insatser med välfärdsteknik 

 

Gör en analys av konsekvenserna av att förlägga individbeslutet på olika nivåer 
i processen enligt ovan och säkerställ en enhetlig reglering eller åtminstone en 
reglering som grundar sig på dokumenterade skäl. 

Lagrum för användning 
Oavsett vilket lagrum som reglerar individbeslutet (urvalet) kan olika lagrum 
sen vara tillämpliga för användningen av välfärdstekniken. Exempelvis kommer 
SOL/LSS ofta att vara det lagrum som styr över trygghetsskapande teknik och 
teknik som skapar delaktighet och självständighet. Viss teknik som skapar 
aktivitet kan däremot regleras av HSL om den utgör del i rehabilitering. Digitala 
lösningar för mer utpräglade medicinska syften som till exempel hemsjukvård 
på distans kommer också att användas under HSL. När det gäller lösningar för 
stöd vid medicinering – digitala dosetter, medicinpåminnelser, uppkopplade 
medicindispensers och lösningar för medicinsignering måste en bedömning 
göras av vilket lagrum som blir aktuellt bland annat utifrån om användningen 
utgör stöd för egenvård eller ett led i sjuksköterskans ansvar för 
medicineringen. 
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Notera att lagrummet för urval inte behöver vara samma som lagrummet för 
användning. Var tydlig i planering och framtagning av rutiner med vilka lagrum 
som är aktuella. Säkerställ att dokumentation hamnar i rätt dokumentations-
system. 

CE-märkning som medicinteknisk produkt 
Av tradition har hjälpmedelscentralerna som regel krävt att de hjälpmedel som 
upphandlas ska vara CE-märkta enligt det medicintekniska direktivet, och där-
för klassas som medicintekniska produkter, MTP. Samtidigt har kommunerna 
av tradition, mycket baserat på en lång användning av trygghetslarm, inte krävt 
samma sak vid upphandling av välfärdsteknik. Här saknas i stort underbyggda 
skäl till skillnaden i synsätt, något som återigen blir tydligt vid analys av hur 
positioneringslarm hanterats runt om i Sverige. I kommuner där hjälpmedels-
centralen fått upphandla positioneringslarmen har kravställningen ofta 
omfattat CE-märkning som MTP, medan flertalet kommuner som själva 
upphandlat larmen inte krävt det -  förmodligen i likhet med de stationära 
trygghetslarmen.  

Den här Vägledningen ger inget stöd för det ena eller det andra synsättet; det 
skulle bli för omfattande att här fullt ut reda ut konsekvenserna av de båda. 
Uppmaningen blir därför att göra en översiktlig bedömning i kommunen och ta 
ställning utifrån den, så att vägvalet åtminstone görs medvetet och inte bara 
baserat på tradition. Förhoppningsvis kan frågan belysas mer ordentligt på 
nationell nivå i någorlunda närtid. 

 

 

Figur 6: Förhållandet mellan välfärdsteknik, hjälpmedel för dagliga livet och medicintekniska 
produkter 

 

Samtycke 
Här avhandlas frågan kring samtycke under vård- och omsorgslagstiftningen, 
inte den som kan gälla under dataskyddsförordningen.  

Grunden är att all vård och omsorg ska ges efter samtycke av individen. Det 
gäller självklart också när välfärdsteknik är en del av insatsen. När någon 
motsätter sig användning av digitala lösningar ska det självklart respekteras 
(åtminstone om det inte finns stöd i relevant tvångslagstiftning).  
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Den stora utmaningen gäller individer med nedsatt beslutsförmåga, som kan 
ha svårt att lämna sitt samtycke även om de inte motsätter sig. Det är en 
grupp, ofta med kognitiva funktionsnedsättningar, som generellt har mycket att 
vinna på ökad användning av digitala lösningar för trygghet och självständig-
het. Att exempelvis slippa integritetskränkande fysiska tillsynsbesök på natten, 
låsta dörrar eller behovet att ha anhörig eller ledsagare med sig vid 
promenader utomhus, kan betyda enormt mycket för många individer.  

Tidigare har Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) haft 
synen att bland annat kameror, sensorer och positioneringslösningar varit att 
betrakta som tvångs- och begränsningsåtgärder, och att de därför krävt ett 
uttryckligt informerat samtycke av individen för att användningen ska vara 
tillåten. Glädjande är att IVO på senare tid har börjat byta uppfattning och nu 
hävdar att en samlad bedömning måste göras, där nyttan för individen vägs 
mot den eventuella integritetskränkningen. Undantag gäller än så länge för 
kameror, där IVO hänvisar till Datainspektionen (DI) som tillsynsmyndighet 
enligt Kameraövervakningslagen (KÖL). DI har hittills varit mer restriktiv i sin 
syn på användning utan uttryckligt samtycke. 

Flera kommuner har fattat beslut om riktlinjer för användning av välfärdsteknik 
för individer med nedsatt beslutsförmåga. Här regleras såväl hur samtycke ska 
eftersträvas som hur beslut om användning utan samtycke kan fattas, och hur 
det dokumenteras. Bedömningen är att tillsynsmyndigheterna kommer att ha 
en mer tillåtande syn om kommunen varit tydlig med hur resonemanget har 
varit, och att det finns rutiner som är väl kända och som används. 

Det är alltså att rekommendera att i någon form dokumentera vad som gäller i 
kommunen, och sprida detta till de som arbetar med frågorna i vardagen. 

Kommunallagen 
Två aspekter i KL har lyfts fram som särskilt relevanta när det gäller 
välfärdstekniken.  

Den ena aspekten handlar om likställighetsprincipen som berörts ovan under 
Lagrum för individbeslut. Om välfärdstekniken skapar annan mer allmän nytta 
för individen än den specifika grunden för insatsen, är det tveksamt om 
likställighetsprincipen kan uppfyllas utan att ett myndighetsbeslut eller ett HSL-
beslut finns som grund för insatsen. Exempel på detta kan vara om välfärds-
tekniktjänsten ger åtkomst till internet, möjlighet till videosamtal med anhöriga 
eller tillgång till ip-TV, det vill säga sådant som andra invånare betalar för att få. 

Om den aktuella funktionen endast skapar ett värde för individen i vård- och 
omsorgssituationen, bör detta inte var ett problem. Annars rekommenderas att 
individbeslutet tas som ett myndighetsbeslut eller som en förskrivning av ett 
hjälpmedel i dagliga livet.  
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Om kommunen står för anslutning till internet för digitala tjänster i hemmet, 
rekommenderas att den anslutningen görs via så kallat välfärdsbredband, där 
uppkopplingen begränsats till att endast omfatta välfärdstekniklösningarna. 
Om exempelvis ett trådlöst nätverk i individens bostad skulle vara åtkomligt 
också med en privat surfplatta, kan likställighetsprincipen vara i fara. 

Den andra aspekten handlar om den kommunala kompetensen: Vad får en 
kommun egentligen ägna sina resurser åt? Också här uppstår utmaningarna 
främst när det gäller digitala lösningar med brett användningsområde, där inte 
bara rena vård- och omsorgsfunktioner erbjuds utan också funktioner som 
normalt hör till den privata sfären.  

Det här är något av en gråzon och några tydliga råd kan inte ges i den här 
Vägledningen. 

Dataskyddsförordningen 
Införandet av GDPR har uppmärksammats mycket generellt och även inom 
socialtjänstområdet. Här finns i huvudsak inga specifika aspekter kring 
välfärdstekniken, utan här hänvisas till det rikliga stöd som ges från bland 
annat Datainspektionen► och SKL►. 

Organisation 
En personcentrerad vård och omsorg ska i bästa fall göra att det saknar 
betydelse för individen vilken huvudman/verksamhet som svarar för vilken 
insats. En sammanhållen vårdkedja ska sömlöst erbjuda väl koordinerade 
insatser. Detta gäller självklart också e-hälsa och välfärdsteknik. De digitala 
lösningarna skapar tekniskt sett unikt goda möjligheter för att stödja en 
personcentrerad och sammanhållen vård, men organisatoriska och 
regulatoriska hinder har hittills gjort att det har gått långsamt med den 
utvecklingen. 

Kommunen – Landsting/Region 
Sök samverkan med landstinget/regionen och med övriga kommuner inom 
dess område. Sträva efter att göra så mycket som möjligt i samverkan. När det 
inte är möjligt eller tar för lång tid, se åtminstone till att hålla varandra 
informerade om de insatser som planeras och genomförs. Om det i dagsläget 
inte är möjligt med gemensamma lösningar eller fullt informationsutbyte, bör 
de lösningar som införs ändå ha förberetts för det på sikt.  
  

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr.13023.html
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En påtaglig risk om inte tillräckligt fokus sätts på dessa frågor, är att många 
brukare inom kort kommer att sitta med tre surfplattor på köksbordet, en från 
kommunen, en från landstinget/regionen och en privat.  

Socialtjänsten – övriga kommunen 
Införande av välfärdsteknik ställer nya och ibland helt unika krav på samverkan 
mellan olika delar av den kommunala organisationen. När socialtjänsten 
tidigare har varit vana vid att kunna bedriva mycket av sitt utvecklingsarbete på 
egen hand, behöver samverkan här sökas med kompetenser som normalt 
finns på helt andra håll i organisationen, till exempel jurister, upphandlare, it-
experter och fastighetsförvaltare.  

Samverkan tar tid och det är viktigt med ett centralt mandat, som säkerställer 
att tillräckliga resurser avsätts hos alla berörda för att processen inte ska dra 
ut på tiden i onödan. 

Inom socialtjänsten 
Beroende på hur kommunen är organiserad så kommer flera olika delar att 
engageras i beslut om och implementering av välfärdstekniken. Politiker i 
ansvarig nämnd och deras tjänstemannastab likväl som linjeorganisationen i 
den interna utförarverksamheten samt eventuella externa utförare behöver alla 
få sin tydligt beskrivna roll. Vem ska ta beslut om teknikinförande, vem ska 
finansiera och vem ska ansvara för användningen. Svaren på dessa frågor kan 
se olika ut i olika kommuner. 

Rekommendationen här blir att ha en levande dialog mellan berörda aktörer 
inom socialtjänsten och göra medvetna val av vad som ska åligga respektive 
part. Dessa val måste sedan genomsyra ett utvecklingsarbete i samverkan. 

Infrastruktur 
Få välfärdstekniktjänster fungerar helt oberoende i en ”digital bubbla”, utan 
samverkan eller utbyte med andra tjänster eller med annan utrustning. 
Exempel på lösningar som trots allt gör det, skulle kunna vara en spisvakt som 
inte är uppkopplad mot molnet och som inte samverkar med annan trygghets-
skapande teknik. 

För de flesta funktioner är situationen däremot att det kommer att finnas 
beroenden både av utrustning och tjänster som inte är en del av den aktuella 
leveransen. Det är en utmaning att få det samspelet att fungera optimalt, 
särskilt när många olika leverantörer är inblandade och när en del av det som 
finns på spelplanen också har helt andra syften än digitalisering av vård och 
omsorg. Det kan handla om fastighetsteknik, kommunens IT-arbetsplats eller 
det generella trådlösa nätverket i kommunen. 
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Att tidigt ta sig an de grundläggande frågorna om den tekniska infrastrukturen, 
och med sikte ett antal år framåt sträva efter goda synergieffekter, hållbarhet 
och hög ändamålsenlighet, är visserligen utmanande men nog så viktigt. Detta 
måste ske i nära samverkan med övriga berörda. 

Datakommunikation 
Idag är den mesta välfärdstekniken uppkopplad på ett eller annat sätt. Oavsett 
om det handlar om att förmedla larm, kommunicera över distans eller skicka 
Big Data till molnet för bearbetning med Artificiell Intelligens, ska data ofta 
sändas till och från den plats där användaren befinner sig.  

Många frågor blir då viktiga att ta ställning till i kravställning, både vid 
upphandling av välfärdstekniktjänster och vid utbyggnad av den egna 
kommunikationsinfrastrukturen. 

Trådat eller trådlöst 

Även om många fortfarande hävdar att trådad kommunikation alltid är bäst, 
sker en snabb utveckling mot bättre och bättre trådlös teknik. Såväl inom 
fastigheter som ute i samhället finns det idag goda möjligheter till en snabb 
och pålitlig trådlös kommunikation. Allt fler lösningar blir dessutom mobila, 
vilket kräver trådlös kommunikation.  

Optimalt ur tillgänglighetssynpunkt är egentligen både och, med det trådlösa 
som backup för det trådade. Ett exempel på det är att låta välfärdsteknik i 
ordinärt boende i första hand kommunicera över fast bredband, med mobilt 
bredband som backup vid driftstörningar. Här måste en avvägning göras 
mellan kostnadsaspekten och tillgänglighetskraven utifrån en väl genomförd 
riskanalys, se nedan. 

För anslutning av särskilda boenden mot internet och molntjänster, är en 
fiberanslutning absolut att rekommendera. Även här kan mobilt bredband som 
backup vara ett alternativ, i synnerhet om det är kritiska tjänster (till exempel 
trygghetsskapande tjänster) som är beroende av uppkopplingen för att 
fungera. För att slippa driftstörningar vid avbrott i uppkopplingen finns det 
ibland möjlighet att göra det särskilda boendet till en egen ”bubbla”, med all 
funktionalitet i fastigheten och med uppkoppling endast för administration av 
systemet på distans. De flesta menar att det är ett gammaldags synsätt och att 
det i det långa loppet skapar merarbete för drift och underhåll, och andra risker 
för driftstörningar. 
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Tillgänglighet 

Med tillgänglighet menas här den störningsfria tid då tjänsten i fråga är 
tillgänglig för användning, ibland även kallad ”upptid”. Tillgänglighet kan i 
andra sammanhang betyda möjlighet för alla, oavsett eventuell funktions-
nedsättning, att använda en tjänst eller annat. Det senare är också viktigt i 
sammanhang som rör välfärdsteknik, men det avhandlas inte här. 

Självklart är det önskvärt att de tjänster som upphandlas och införs alltid 
fungerar. 100 procent tillgänglighet sägs emellertid vara antingen omöjligt eller 
väldigt kostnadsdrivande. Att tydligt avtala med leverantören om vilken till-
gänglighet som ska gälla och vad som händer om de inte lever upp till det, är 
viktigt och svårt.  

Gör en analys av hur höga tillgänglighetskrav som är relevanta att ställa och 
som bygger på bland annat följande frågor: 

► Hur kritisk är tjänsten, det vill säga hur allvarliga kan konsekvenserna bli 
om den inte fungerar? 

► Hur enkelt eller svårt är det att gå över till manuella rutiner vid ett 
driftavbrott? 

► Hur snart blir konsekvenserna allvarliga vid ett driftavbrott, omedelbart 
som vid till exempel rökdetektorlarm, eller först efter en tid som vid till 
exempel distansrehabiliteringstjänster? 

► Går det att i förväg informera användarna om att driftavbrott ibland kan 
ske och på så vis ”friskriva” sig från konsekvenser? 

► Går det att jämföra med hur det var innan digitaliseringen? Fungerade 
motsvarigheten till tjänsten till 100 procent då? Är det relevant att jämföra? 

► Blir det skillnad på kraven på tillgänglighet om det går att kräva att tjänsten 
alltid underrättar personalen vid driftavbrott, så att risken för falsk trygghet 
elimineras? 

► Går det att göra sig en bild av hur kostnaderna påverkas för varje 
ytterligare procents tillgänglighet som begärs? Ha en bra leverantörsdialog 
om detta. 

► Går det att följa upp tillgänglighetskraven under avtalet? Finns det en 
frekvent funktionsövervakning med loggar tillgängliga för kommunen så att 
det går att kontrollera om leverantören har uppfyllt kraven? 
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► Vad är ett relevant mått på tillgänglighet för tjänsten (måttet i sig, inte 
nivån)? För traditionella it-system är det vanligt att kräva exempelvis 
98 procent per månad i tillgänglighet. Det innebär att ett driftavbrott på 
14 timmar under en månad är ”godkänt”. Skulle sedan avbrottet löpa över 
ett månadsskifte, så kan det vara 28 timmar utan att leverantören brutit 
mot kravet. Kanske är det bättre att formulera en kombination av hur långa 
och hur många driftavbrott det får vara. Maximalt fyra timmar och totalt 
maximalt fyra avbrott per månad behöver inte vara mer kostnadsdrivande 
än ovanstående 98 procent. För dialog med leverantörerna.  

I arbetet med att upprätthålla en hög tillgänglighet, är det viktigt att beakta 
samtliga länkar i den kedja som upprätthåller driften av tjänsten. Det kan vara 
ett slag i luften att kräva hög tillgänglighet av leverantören om det inte ställs 
motsvarande krav på till exempel kommunens egen kommunikationslösning. 
I många kommuner går det inte att felanmäla det interna kommunikations-
nätet eller personalens it-arbetsplats utanför kontorstid. Då behöver antingen 
kraven på välfärdstekniken anpassas, eller en dialog om ökad tillgänglighet på 
de interna tjänsterna initieras. 

Kommunen eller tjänsteleverantören 

En svår men viktig fråga att ta ställning till är vem som ska svara för data-
kommunikationen: Kommunen eller tjänsteleverantören? Det gäller såväl 
mobilt som fast bredband.  

Fördelar med att kommunen ansvarar kan vara att det går att samutnyttja 
samma kommunikationslänk för flera olika tjänster, att fördelaktiga avtal som 
redan har upphandlats kan användas, och att samverkan med ett eventuellt 
stadsnät möjliggörs.  

Fördelar med att låta kommunikationen ingå i en helhetstjänst som 
leverantören av välfärdsteknik står för, kan vara kommunikationen optimeras 
för tjänsten, att leverantören kan ta ett helhetsansvar för tjänsten vilket 
minimerar risken att olika parter skyller på varandra vid driftstörningar, och att 
leverantören kan driftövervaka inte bara sin centrala tjänst och den utrustning 
som är installerad i hemmet, utan också kommunikationen däremellan. 

När det gäller trygghetslarm i ordinärt boende, har de flesta kommuner gått 
från att individen själv skulle svara för uppkopplingen (via traditionellt telefon-
abonnemang) till att kommunen svarar för uppkopplingen. Huruvida det görs 
med egna lösningar eller via köp av ”hela kedjan” från leverantören av 
trygghetslarm varierar. Ett problem som många råkat ut för, är att de sim-kort 
för mobilt bredband som kommunen redan upphandlat för annan användning 
inte varit anpassade för välfärdstekniktjänsten med sin maskin-till-maskin-
kommunikation. Ett annat problem har varit att de kommunalt upphandlade 
sim-korten inte har haft en välfungerande roamingfunktion, vilket sänkt 
tillgängligheten vid störningar i en operatörs mobilnät. 
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En mellanväg som också är tillgänglig på marknaden, är att avtala med en 
särskild leverantör för kommunikationen för välfärdstekniken, en så kallad 
open service provider eller trusted open service provider. 

Ta reda på vilka förutsättningarna i form av befintliga avtal är för att 
kommunen själv ska kunna svara för kommunikationen. Jämför det med de 
eventuella vinster och kostnader som uppstår om teknikleverantören får stå för 
kommunikationen. Tänk långsiktigt och förbered för införande av ytterligare 
digitala tjänster.  

Strömförsörjning 
Ingen digital utrustning fungerar utan strömförsörjning. Om denna tillgodoses 
genom batteridrift, nätanslutning eller både och varierar emellertid. Båda 
sätten har sina fördelar; batteridrift underlättar installation och fungerar även 
vid strömavbrott, medan nätanslutning är oberoende av batteribyten som utgör 
både en tidskrävande arbetsinsats, en kostnad samt en risk för driftavbrott. 
Problem med strömförsörjningen kan inträffa inte bara vid strömavbrott i 
elnätet utan också till exempel då en brukare i sitt eget hem drar ur sladden ur 
eluttaget, av oförstånd eller till exempel för att sätta i dammsugaren. Att vilja 
stänga av välfärdstekniken för att spara ström är också en vanligt 
förekommande förklaring till att sladdar dras ur.  

Säkrast är lösningar som är nätanslutna med batteribackup. Det är viktigt att 
kartlägga hela den digitala kedjan och dess strömförsörjning. I ordinärt boende 
kan det inkludera eventuell aktiv utrustning för fiberanslutning, som i fler-
familjsboende kan finnas utanför den aktuella bostaden. I särskilt boende kan 
det omfatta accesspunkter för trådlöst nätverk. Ett sätt att öka tillgängligheten 
för accesspunkterna kan vara att strömförsörja dem via Power over Ethernet, 
PoE, som hämtar strömmen från den aktiva nätutrustningen, vilken i sin tur 
kan vara försedd med batteribackup, UPS. 

Gör en riskanalys som omfattar sannolikhet och konsekvens av driftavbrott på 
grund av störningar i strömförsörjningen. Gör den för olika långa strömavbrott 
och bedöm vilka möjligheter som finns att gå över till manuella rutiner eller 
annan reservplan. Anpassa kraven i upphandlingen utifrån den riskanalysen. 
Utforma lokala rutiner för hur personalen ska agera vid ett strömavbrott och 
säkerställ att de rutinerna är kända och lätta att komma åt (även utan ström). 

För mobil utrustning är batteridrift det enda alternativet, ofta då med laddbart 
batteri. För lösningar som brukaren själv ska ha på sig, till exempel fallarm eller 
GPS-lösningar, är det viktigt med både en relevant kravställning på batteritid i 
upphandlingen och tydliga rutiner för vem som ansvarar för laddning.  
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Personlig utrustning 
Många välfärdstekniklösningar behöver en hårdvaruplattform för att fungera, 
det kan vara en specifik utrustning som till exempel en fallsensor eller ett GPS-
larm, men det kan också vara en mer generell utrustning som exempelvis en 
smartphone, en surfplatta eller en dator. Ibland finns valmöjligheten att få en 
funktion antingen i en lösning baserad på särskild hårdvara eller som en app 
eller liknande i den mer generella utrustningen. 

Vid användning av generell utrustning är det viktigt att ta ställning till ett antal 
frågor som delvis är beroende av om det är personalens eller brukarens 
utrustning som beaktas. 

Personalens utrustning 
Såväl i ordinärt som i särskilt boende blir det alltmer vanligt att personalen 
utrustas med smartphone i arbetet. Användningsområdena är många och det 
kan se ut som en lockande möjlighet att lägga till nya funktioner ”bara” genom 
att installera ytterligare en app i den. Det kan också vara en lämplig väg att gå, 
men glöm då inte att beakta följande utmaningar: 

► Hur säkerställs både en säker inloggning och en obruten tillgång till appen 
för till exempel avisering vid larm?  

► Ska tvåfaktorsautentisering med till exempel SITHS-kort göras? Och ska det 
i så fall ske för åtkomst till telefonen eller till appen eller både och?  

► Kan utloggning vid inaktivitet kombineras med ständig åtkomst till 
aviseringar?  

► Ska varje anställd ha sin egen smartphone, eller används ”stafettelefoner” 
som personalen hämtar ut när man går på sitt pass?  

► Finns det risk att appar stör varandra? Kan leverantören av en tjänst ta fullt 
driftansvar när de inte har kontroll över vilka andra appar som installeras?  

► Ska operativsystemet fjärrhanteras och begränsas, så att personalen inte 
kan installera appar på egen hand? Hur ska det hanteras? 

► Vem ansvarar för att godkänna appar och hur ser den rutinen ut?  

► På särskilt boende: Ska telefonen ha sim-kort, även om den främst 
använder det trådlösa nätverket för kommunikationen? Behöver 
personalen kunna ringa telefonsamtal med den? Eftersträvas 3G/4G 
som backup till trådlöst nätverk? 

Ett alternativ är att låta tjänsteleverantören svara också för personalens 
”handenheter”, som kan vara en specialkonfigurerad smartphone som bara 
fungerar för de aktuella tjänsterna. Många varnar dock för detta, då det i 
förlängningen kan leda till olika enheter för olika tjänster, det så kallade 
”batmanbältet”. 
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Beroende på kommunens centrala policies och kompetenser kring smart-
phones, kan en bra kompromiss vara att tillhandahålla centralt upphandlade 
och konfigurerade telefoner där endast godkända appar kan användas. Dessa 
installeras genom att ”skjutas ut” från it-avdelningen. Förutsättningarna när 
det gäller typ av telefon, operativsystem, uppdateringar och liknande måste då 
tydliggöras väl för anbudsgivarna vid upphandling av tjänster för välfärdsteknik 
som ska nyttjas i dessa telefoner. 

Individens utrustning 

Ibland är det aktuellt med standardutrustning också för brukaren av den 
aktuella tjänsten, ofta en smartphone eller surfplatta. Även om det kan ligga 
nära till hands att tänka att ”de flesta har nog inte en egen utrustning”, går 
utvecklingen snabbt i riktning mot att allt fler, även sköra äldre, har egen digital 
konsumentteknik i hemmet. Ett viktigt val blir då om de, när de så önskar, ska 
få använda den egna utrustningen till våra digitala lösningar. Ska de få 
använda kommunens tjänster för till exempel kognitivt stöd, videokommunika-
tion, matbeställning eller medicinpåminnelser i sin egen utrustning? Vad gäller 
i så fall kring tillgänglighet, support och informationssäkerhet? Se också 
Samskapande sid 55  

Interoperabilitet 

En av de största bristerna med dagens lösningar inom välfärdsteknologin är 
den bristande interoperabiliteten. Med interoperabilitet menas här dels att 
olika tjänster kan hanteras i ett sammanhållet gränssnitt (se Figur 7 och 
Figur 8 nedan), dels att information kan flyttas mellan olika funktioner och 
system så att dubbelregistrering av till exempel användaruppgifter kan 
undvikas, och så att information från olika system kan sammanställas och 
behandlas.  
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Figur 7: Sammanhållet gränssnitt för användning av till exempel undersköterska 

 

 

Figur 8: Sammanhållet gränssnitt för administration och konfiguration av till  
exempel superanvändare 
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Man talar om olika nivåer av interoperabilitet, till exempel teknisk respektive 
semantisk interoperabilitet. I dagsläget finns det inget allmänt accepterat sätt 
att åstadkomma informationsutbyte mellan lösningar från olika leverantörer, 
såsom integrationer, standarder eller en tjänsteplattform. Inte ens vid leverans 
från en och samma leverantör kan man utgå från att man får sammanhållna 
gränssnitt eller en smidig informationsdelning för olika funktioner. Vid 
upphandling är det rimligt att man ska kunna begära detta om man är beredd 
att acceptera en proprietärlösning från en leverantör.  

För att åstadkomma en framtid med god interoperabilitet även mellan 
lösningar från olika leverantörer, krävs förmodligen ett samlat arbete på 
nationell nivå.  

En åtgärd från enskilda kommuner kan tills vidare vara att i upphandling kräva 
av sina blivande leverantörer att de ska vara beredda på att publicera sina så 
kallade API:er, så att tredjepartsleverantörer kan skapa lösningar för 
interoperabilitet. 
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Tjänsteutveckling 
För varje enskild tjänst som ska införas, etableras en tjänste-
utvecklingsprocess som säkerställer att den eller de aktuella 
tjänsterna utformas ändamålsenligt, implementeras varaktigt och 
skapar de förväntade nyttorna. Tjänsteutvecklingen blir en 
integrerad del av förändringsledningen och arbetet med nytto-
realisering.  

I det här skedet riktas fokus på en enskild tjänst, eller på några nära samman-
hörande tjänster som ska implementeras samtidigt. Med utgångspunkt från 
vad omvärlds- och behovsanalys samt leverantörsdialog har visat, utvecklas 
det nya arbetssättet. Det kan ske i en pilot, i en testbädd eller i ordinarie 
verksamhet. Upphandlingen genomförs och informationssäkerheten säker-
ställs, så att allt är förberett för implementeringen. 

Behovsanalys 
Redan tidigare har en behovsanalys gjorts som en del i nyttorealiserings-
arbetet. Syftet då var att prioritera vilka behov som först skulle mötas med 
välfärdsteknik. I det här skedet handlar det mer om att lära känna det enskilda 
behovet tillräckligt bra, för att kunna utveckla arbetssätt och upphandla teknik 
som verkligen möter behovet. I det arbetet är det viktigt att fråga sig vilka de 
egentliga behoven är hos brukarna, invånarna och verksamheten.  

Det är lätt att fastna i hur tjänster erbjuds idag och tro att det är behov. Risken 
är då att de nya arbetssätten med välfärdsteknik alltför mycket kommer att 
likna de gamla. Att ”bli tilltittad tre gånger per natt”, är till exempel inte ett 
behov. Den individ som hittills fått tre tillsynsbesök per natt har snarare ett 
behov i stil med ”trygg och ostörd nattsömn”. Den skillnaden i att formulera 
behov kommer att påverka analysen av vilka tekniska funktioner som ska 
användas. 

Sök efter tidigare genomförda behovsanalyser inom området, till exempel på 
DelaDigitalt►. 
 

https://www.deladigitalt.se/


IMPLEMENTERING AV VÄLFÄRDSTEKNIK 

 

 

Tjänsteutveckling          45 

Medverkande 
I allt arbete med behovsanalys är det viktigt att först analysera vilka 
intressenter som bör involveras.  

Så gott som alltid bör det säkerställas att de så kallade slutanvändarna 
representeras på ett ändamålsenligt sätt. Slutanvändare är de som till vardags 
ska använda sig av välfärdstekniklösningen, det kan till exempel vara brukare, 
patienter, personal, anhöriga eller andra som lösningen riktar sig till. När dessa 
ska medverka står valet ofta mellan att låta enskilda individer (brukare, 
personal) som kan företräda sig själva delta, eller att låta representanter/ 
ombud (till exempel någon från en intresseorganisation, en personal-
organisation, etc.) delta. Vilket val som görs påverkar vilken information som 
kommer fram.  

Fördelen med individer är att det verkligen blir synpunkter som har god 
överenstämmelse med den vardag där lösningen så småningom ska fungera. 
Nackdelen kan vara att det blir väldigt individuellt och inte så lätt att generali-
sera. Ofta är en kombination av båda det optimala. När individer ska delta är 
det viktigt att sträva efter att de verkligen har de behov som lösningen riktar sig 
till. För till exempel behovet av välfärdsteknik för personer med kognitiv svikt, 
är det viktigt att försöka ha med personer just med kognitiv svikt i arbetet. Det 
brukar gå bra, även om det krävs kreativitet vid utformningen av metoderna. 

En annan viktig grupp är tjänstemän med strategiskt ansvar för utvecklingen av 
vård och omsorg. Arbetet med att hitta nya användningsområden för 
välfärdsteknik måste gå hand i hand med den övergripande utvecklingen av 
verksamheterna. Ibland är det också lämpligt att konkret involvera politiker, 
ibland räcker det med att hålla dem informerade. Också verksamhetschefer, 
som ansvarar för den typ av verksamheter där tekniken ska användas, bör 
delta i behovsanalysen. 

Till sist ska bör även olika typer av specialistkompetens inom kommunen ingå, 
till exempel it-ansvariga, jurister, ekonomer och upphandlare. Många gånger 
har processer försenats och arbete varit mer eller mindre bortkastat därför att 
dessa grupper kommit in för sent i processen. 

Syfte 
Syftet med behovsanalysen är att identifiera individers och/eller verksam-
heters behov, som kan tillgodoses med hjälp av digitala lösningar och därmed 
sammanhängande förändrade arbetssätt. Ibland är behovsanalysen primärt 
inriktad på just behov som kan tillgodoses med teknik. Ibland har de från 
början ett vidare fokus, men resulterar i att teknik identifieras som ett sätt att 
tillgodose behovet.  
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Behoven kan uttryckas som områden där teknik skulle kunna användas, 
målgrupper och användningssätt för tekniken, samt funktioner som tekniken 
skulle kunna erbjuda. En behovsanalys bör inte resultera i en lösnings-
fokuserad beskrivning av teknik.  

Exempel på behovsbeskrivningar: 

”Vi har behov av bättre informationsutbyte mellan hemtjänsten och deras 
brukare.” 

”Personer med förhöjd risk för fall skulle behöva något som varnar dem när 
balansen börjar försämras.” 

”Vi behöver något som kan upplysa en person med nedsatt orienteringsförmåga 
att hen är på väg att gå utanför sin ’trygga zon’, och sedan guida hen tillbaka mot 
hemmet.” 

Mindre lämpligt, då det blir väl lösningsorienterat, är till exempel: 

”Vi behöver en fallsensor som fästs i bältet eller byxlinningen.” 

”Vi behöver en touchscreen-lösning att sätta på väggen vid ytterdörren som varnar 
om jag går hemifrån utan nyckel.” 

Metoder 
Det finns en uppsjö metoder för behovsanalysen, många skiljer sig inte mycket 
från de som används vid annat utvecklingsarbete. Här listas några: 

Intervjuer med slutanvändare 

Genom till exempel semistrukturerade intervjuer med slutanvändare av olika 
slag, kan deras syn på vad som skulle förbättra deras vardag fångas upp. 

Workshop 

Vid en workshop kan olika intressenter samlas för att under strukturerade 
former arbeta med nulägesbeskrivning och förbättringsområden där teknik 
skulle kunna göra skillnad. 

Fokusgrupper 

En fokusgrupp kan antingen vara tvärsammansatt med olika intressenter eller 
bestå av endast en intressentgrupp. En fokusgruppsledare har förberett sig för 
att kunna leda gruppen mot ett användbart resultat, utan att föregripa eller 
lägga orden i munnen på deltagarna. 

Enkäter 

När behovsbilden har börjat klarna lite, kan enkäter komma till användning för 
att tydliggöra omfattningen av behovet och för att stämma av att inriktningen 
är lämplig, samt för att ge stöd för prioriteringar. 
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Inspirationsdag 

Att bjuda in teknikleverantörer att ställa sina lösningar till förfogande för 
representanter för intressenter under till exempel en halvdag i antingen mer 
mässliknande former, eller mer som en workshop med gemensamt program, 
kan vara ett bra sätt att klarlägga såväl användningsområden och målgrupper 
som väsentliga funktioner. Eftersom detta som regel äger rum vid en central 
lokal, kan det begränsa möjligheten att låta sköra slutanvändare komma och 
medverka. Det ska inte vara ett hinder att göra så, men det är viktigt att vara 
medveten om begränsningen vid analys av resultatet. 

Statistik 

För att till exempel få en bild av hur vanliga olika typer av insatser eller 
målgrupper är, kan det vara värdefullt att gå tillbaka till tidigare mätningar och 
olika typer av verksamhetsstatistik. 

Gör ett medvetet val av vilka metoder som ska användas så att resultatet blir 
så värdefullt och användbart som möjligt i förhållande till anslagna resurser. 

Tjänstedesign 
Om kompetens finns tillgänglig, internt eller externt, för att arbeta med redskap 
inom området tjänstedesign/servicedesign, kan det vara lämpligt använda sig 
av den. Det är bland annat ett sätt att frigöra sig från nuläget och verkligen 
bottna i de egentliga behoven. Även om man inte arbetar renodlat med verk-
tygen är det bra att inspireras av konceptet. 

Tidshorisont 
Det är viktigt att klargöra vilken tidshorisont som arbetet har. Är det tänkt att 
behoven ska mötas med lösningar som är tillgängliga idag och som kan införas 
omgående, eller finns det utrymme för att arbeta mer innovationsdrivande med 
leverantörerna och tillsammans ta fram lösningar som inte finns idag, men som 
möter behoven ännu bättre? 

Leverantörsdialog 
En kontinuerligt pågående leverantörsdialog är omistlig som ett led i implemen-
teringen av välfärdsteknik. Det gäller i alla inköpsprocesser, men eftersom det 
här ofta handlar om nya lösningar på en dynamisk marknad där det hela tiden 
händer mycket, både när det gäller leverantörer och tjänster, är det extra 
viktigt. 

Mytbildning 
Tyvärr finns det många missförstånd kring när och hur en kommun får föra 
dialog med leverantörer. Rekommenderad läsning i ämnet är Upphandlings-
myndighetens folder 6 myter om dialog i offentlig upphandling►.  

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/publikationer/6-myter-om-dialog/
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I Figur 9 ges en översikt över lämpliga metoder för dialog, beroende på aktuell 
fas i upphandlingen.  

 

 

Figur 9: Olika metoder för dialog i olika faser 

 

Det är också viktigt att vara bred när det gäller vad dialogen handlar om. 
Traditionellt är det lätt att fastna i att diskutera aktuella varor och tjänster, men 
som Figur 10 visar är det minst lika viktigt att också hämta in underlag kring 
leverantören. 

 

 

Figur 10: Ämnen för leverantörsdialog och vilken del av upphandlingsdokumenten  
som de får betydelse för. 
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Samspel mellan behovsanalys och leverantörsdialog 
I många modeller där processen beskrivs kronologiskt, sker behovsanalysen 
först och leverantörsdialogen därefter. 

 

 

Figur 11: Traditionell beskrivning av relationen mellan behovsanalys och leverantörsdialog 

 

I verkligheten sker detta ofta mer sammanlänkat i en iterativ process, som 
också är mer eftersträvansvärd. Det kan till exempel se ut som i Figur 12, som 
också är en förenklad beskrivning. 

 

 

Figur 12: En iterativ process där marknadsanalys och leverantörsdialog påverkar varandra 

 

Arbetssätt 
Den största och viktigaste uppgiften i samband med införande av välfärds-
teknik, är att utveckla nya arbetssätt. Tyvärr finns det exempel på hur nya 
digitala lösningar har införts, där antingen arbetssätten förblivit oförändrade så 
att inga verkliga förbättringar skett, eller där de gamla arbetssätten har 
behållits och nya lagts till så att processen blivit ännu mer tidskrävande.  

  



IMPLEMENTERING AV VÄLFÄRDSTEKNIK 

 

 

50          Tjänsteutveckling 

Utveckling 
Att utveckla nya arbetssätt kräver både kompetens och tillräckliga resurser. 
Det görs därför med fördel i projektform och i mindre skala inför ett 
breddinförande. Det är av yttersta vikt att de som ska arbeta med de nya 
arbetssätten görs delaktiga i arbetet med att utveckla de nya arbetssätten. 
Även invånaren/brukaren behöver bli delaktig på något sätt. 

Spridning 
När arbetssätten är utvecklade, behöver de dokumenteras och spridas till övrig 
verksamhet i samband med ett breddinförande. Även här behövs kompetens 
och resurser. Det är värt att lägga lite extra möda på att ta fram metoder också 
för spridningen. En utmaning är att de som har deltagit i piloten har haft både 
extra stöd och stort inflytande över utvecklingen av arbetssättet.  

Lägg kraft på att ge de som nu ska ta till sig de nya arbetssätten och den nya 
tekniken tillräckligt goda förutsättningar för det.  

Informationssäkerhet 
Informationssäkerhet handlar om att säkerställa följande fyra aspekter: 

► Tillgänglighet 
Att systemet går att använda, och att man kommer åt data i det när man 
behöver det. 

► Konfidentialitet 
Att data skyddas mot obehörig åtkomst genom till exempel säker 
inloggning så att det är klart vem som använder systemet, och genom 
behörighetsstyrning så att användaren bara kommer åt de uppgifter den 
behöver. 

► Riktighet 
Att de uppgifter som presenteras i systemet stämmer. 

► Spårbarhet 
Att det i efterhand går att se vem som har gjort vad, när någon har haft 
åtkomst, och vem som har fört in eller ändrat uppgifter. 

Av såväl etiska som rättsliga skäl är kommunen skyldig att skydda känsliga 
uppgifter. Det innebär att det ställs höga krav på informationssäkerheten i 
välfärdstekniklösningarna. Leverantörernas medvetenhet om detta varierar, 
och hittills också kraven från kommunerna vid upphandling.  
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För att lyckas med informationssäkerhetsarbetet, är det nödvändigt men inte 
tillräckligt med tydliga krav i upphandlingen. De egna rutinerna, utbildning och 
uppföljning är lika viktiga, men de räcker inte om det finns brister i den 
tekniska lösningen. Ett utomordentligt bra stöd i informationssäkerhetsarbetet 
är SKL:s verktyg KLASSA►, som är ett digitalt verktyg för informationssäker-
hetsklassning, upprättande av handlingsplan, och formulering av 
upphandlingskrav. KLASSA kommer under våren 2018 i en ny version, som är 
anpassad till den nya Dataskyddsförordningen, GDPR. 

Samla företrädare för verksamheten och it och genomför KLASSA i workshop-
form, men förbered genom att söka efter vad som redan har gjorts, till exempel 
på DelaDigitalt►. Ta också del av den information som finns på webbplatsen 
Informationssäkerhet.se►, publicerad av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB. 

 

 

Figur 13: Informationssäkerhets fyra aspekter 

 

  

https://klassa-info.skl.se/page/start
https://www.deladigitalt.se/
https://www.informationssakerhet.se/
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Upphandling 
Upphandling och Lagen om offentlig upphandling, LOU, pekas ofta ut som ett 
av de största hindren för ett snabbare och bättre införande av välfärdsteknik i 
vård och omsorg. Det finns visserligen flera utmaningar kring upphandlings-
processen, men i stor utsträckning beror hindren på brister i kommunernas 
genomförande av upphandlingen, inte på begränsningar i LOU. Ett nära 
samarbete mellan verksamhetsföreträdare och upphandlingsansvariga är en 
av nycklarna till en framgångsrik upphandling. Inriktning mot funktionskrav och 
kanske funktionsavtal är andra. Kommunen bör också överväga om den ska 
genomföra upphandlingen själv, eller om det finns lämpliga samverkansparter 
att gå samman med i en gemensam upphandling. 

Som framgår av Upphandlingsmyndighetens beskrivning av Inköpsprocessen 
(Figur 14), är den egentliga upphandlingen med annonsering och tilldelning 
endast en mindre del av inköpsprocessen.  

Arbetet med upphandling behöver därför vara en integrerad del av 
införandeprocessen för välfärdsteknik genom alla faser. 
 

 
Figur 14: Inköpsprocessen. Källa: Upphandlingsmyndigheten 
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Funktionskrav 
Vid kravställning i upphandling är det viktigt att skilja på att ställa krav på 
funktion jämfört med att ställa krav på lösning. Båda utgår från ett väl 
beskrivet behov.  

Förenklat kan sägas att de tre begreppen motsvarar Varför, Vad och Hur enligt 
Figur 15. 

 

 

Figur 15: Relationen mellan behov, funktion och lösning 

 

Med ett behov som utgångspunkt kan funktioner definieras och beskrivas i 
upphandlingsdokumenten. Anbudsgivarna kan då i sitt anbud erbjuda de 
lösningar som har dessa funktioner. Det går också att gå åt andra hållet och 
börja med en känd lösning, söka en funktionsbeskrivning som matchar den 
lösningen, och sedan säkerställa att funktionen(-erna) stämmer väl mot 
verkliga behov.  

Med få undantag bör det eftersträvas att formulera så många krav som möjligt 
som funktionskrav och inte som lösningskrav eller specifikationskrav. 
Funktionskrav öppnar för konkurrens mellan olika typer av lösningar, och 
tillåter också helt nya innovativa lösningar på ett sätt som lösningskrav inte 
kan.  

Vid utformning av funktionskrav är det viktigt att tydligt beskriva hur de ska 
prövas och utvärderas. Det är också viktigt att undvika att bli för vag och 
generell i sin funktionsbeskrivning, så att den snarare liknar en behovs-
beskrivning. Då kan det dels bli svårt att jämföra inkomna anbud, dels kan det 
komma in anbud som i och för sig uppfyller kraven, men som inte alls levererar 
det som var tänkt.  

Gör en omvärldsspaning och se om andra redan formulerat användbara 
funktionskrav för det aktuella området. För en dialog med flera olika 
leverantörer om hur funktionskraven skulle kunna se ut.  
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Krav på leverantören 
Upphandlingsdokumenten uttrycker inte bara krav på varan eller tjänsten, utan 
också på leverantören; krav som måste uppfyllas för att anbudsgivaren ska bli 
kvalificerad och gå vidare i processen. Många gånger har kommuner malltexter 
med standardformuleringar kring krav på leverantören. Det kan till exempel 
handla om ekonomisk ställning och teknisk och yrkesmässig kapacitet.  

Välfärdstekniksektorn är ett område där förhållandevis många leverantörer är 
små och relativt nystartade. Ibland kommer de mest eftertraktade lösningarna 
från sådana leverantörer. Även om det kan innebära vissa risker att tillåta dem 
att lämna anbud, innebär det ofta minst lika stora risker att utesluta dem. Om 
alla som upphandlar kräver att anbudsgivaren ska redovisa tre referenser på 
tidigare leveranser, kommer det aldrig in några nya leverantörer på 
marknaden. 

Gör en riskanalys som belyser vilka risker som kan uppstå om en leverantör 
inte lyckas leverera enligt avtal. Gör utifrån den ett medvetet val kring vilka 
krav som ska ställas på till exempel storlek, ekonomisk stabilitet, ISO-
certifieringar och tidigare referenser. Argumentera sedan för att kraven ska 
anpassas till den aktuella upphandlingen och till den berörda verksamhetens 
behov, och att det då kan vara nödvändigt att göra avsteg från kommunens 
gängse krav.  

Funktionsavtal 
Om termen funktionskrav främst handlar om hur det före tilldelningen ställs 
krav på vad som ska upphandlas, innebär funktionsavtal ett sätt att beskriva 
villkoren efter tilldelningen, under avtalsperioden. Ett funktionsavtal ger 
leverantören ett heltäckande ansvar att upprätthålla en funktion, förutsatt att 
de i upphandlingsdokumenten beskrivna förutsättningarna inte ändras.  

Ett funktionsavtal för trygghetslarm kan till exempel innebära att leverantören 
själv ska driftövervaka larmen och åtgärda eventuella störningar, oavsett om 
de beror på tekniska fel, handhavandefel, strömavbrott, kommunikations-
störningar eller annat. Ett funktionsavtal kan bidra till ökade kostnader i 
anbuden, eftersom leverantören ska ta höjd för även oväntade händelser. På 
sikt leder det emellertid många gånger till lägre totalkostnad, och till att tvister 
om vems fel det är när det inte fungerar kan undvikas.  

Gör en analys och ett medvetet val av i vilken utsträckning avtalet ska utformas 
som ett funktionsavtal. 
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Läs mer 
SKL:s Beställargrupp välfärdsteknologi publicerade i januari 2018 en 
Vägledning för upphandling av trygghetsskapande teknik►. Även om den 
främst fokuserar på trygghetsskapande teknik, rekommenderas den som stöd 
kring upphandling också av annan välfärdsteknik. Upphandlingsmyndigheten 
har också publicerat en Vägledning för upphandling av hjälpmedel och 
välfärdsteknik►. 

Det finns också mycket bra stöd kring leverantörsdialog, funktion och 
innovation på Upphandlingsmyndighetens webbplats►. 

Gemensam upphandling 
Även med stöd av de vägledningar som finns, är en upphandling av välfärds-
teknik en utmanande uppgift för en enskild kommun; det handlar om 
nyskapande upphandlingar av nyskapande teknik. Frågeställningarna som ska 
besvaras är många. Samtidigt är förutsättningarna oftast väldigt likartade i 
olika kommuner och möjligheterna till samverkan i upphandling därför goda. 

Överväg om upphandlingen ska göras enskilt eller om det istället går att söka 
samverkan och göra en gemensam upphandling, regionalt eller med andra 
kommuner i liknande situation. Bevaka också vilka upphandlingar som SKL 
Kommentus Inköpscentral har gjort eller är på väg att göra. 

Samskapande 
Både för traditionella fysiska vårdinsatser och för digitala tjänster inom 
välfärdstekniken, är kommunerna vana vid att ha full kontroll och göra sig 
själva till ytterst ansvariga för att allt fungerar som det är tänkt. Den 
uppfattningen får också stöd av praxis från till exempel IVO.  

Med de stora utmaningar som den demografiska utvecklingen innebär, och de 
helt nya möjligheter som den digitala tekniken erbjuder, måste samhället 
sträva i riktning mot ökat ”samskapande” kring brukarnas vardag. Det kan 
kräva nytänkande och eventuellt också ny lagstiftning. Ett livshändelse-
perspektiv kan många gånger vara ett bra sätt att närma sig införandet av 
välfärdsteknik, inte minst i samband med strävan efter samskapande. 
  

https://skl.se/halsasjukvard/ehalsa/valfardsteknik/bestallargrupp.11553.html
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/publikationer/upphandling-av-hjalpmedel-och-valfardsteknik2/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/dialog-och-innovation/
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Teknik 
Allt fler – även äldre – får mer och mer digital teknik i hemmet, både vanlig 
konsumentteknik som surfplattor och smartphones, och annan typ av smarta-
hem-lösningar som uppkopplade vitvaror, säkerhetslösningar i form av kameror 
och rörelsesensorer med mera. Därför måste vård och omsorgssektorn på sikt 
släppa på sitt monopoltänkande, och se möjligheterna snarare än hindren i att 
dra nytta också av teknik, tjänster och uppkopplingar som kommer från annat 
håll än från kommunala upphandlingar. Det ställer i sin tur krav på hur de 
system som vård och omsorg kommer att vara ensamt ansvarig för utformas, 
så att dessa blir interoperabla med individernas egen utrustning. 

Mänskliga insatser 
Också när det gäller de mänskliga insatser som görs i samverkan med det 
digitala stödet, krävs det i en nära framtid att den kommunala vården och 
omsorgen öppnar för bidrag också från anhöriga, frivilliga och civilsamhället. 
Det behöver fortfarande finnas en reglering som skyddar individen, men den 
kan inte se ut som idag när utgångspunkten är att det alltid är professionell 
personal som agerar. 

Exempel på samskapande med både teknik och mänskliga insatser 
Idag är trygghetslarm något som antingen kommunen tillhandahåller och 
svarar på, eller något som individen och familjen kan skaffa och sköta själva. 
Såväl individen som samhället skulle vinna på att båda dessa förhållningssätt 
tilläts samverka i ett ekosystem. Som Figur 16 illustrerar, skulle detta kunna 
innebära att individen i sin bostad har trygghetsskapande teknik från 
kommunen. Vid utevistelse låter individen en app i den egna mobiltelefonen 
kopplas upp mot systemet för såväl positionering som möjlighet till larm, 
oavsett var hen befinner sig. När ett larm utlöses, oavsett om det är i bostaden 
med kommunens utrustning eller någon annanstans med den egna, ska det 
kunna styras i en i förväg överenskommen ordning; till exempel får någon i 
familjen larmet först. Endast då den personen inte kan ta emot eller åtgärda 
larmet, går det vidare till kommunens larmcentral och larmpatrull.  
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Figur 16: Samskapande både kring teknik och mänskliga insatser 
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Implementering 
Alltför ofta har satsningar på införande av välfärdsteknik stannat 
vid ett pilotprojekt eller vid en utvärdering, och har aldrig landat i 
en varaktig implementering i ordinarie verksamhet. Skälen kan 
vara många, men en förhoppning är att den här Vägledningen ska 
minska risken för att det viktiga steget från projekt till varaktig 
implementering ska misslyckas.  

Att beakta alla faktorer som krävs för ett framgångsrikt införande av välfärds-
teknik redan från början, är ett sätt att vara bättre rustad när det är dags att 
breddinföra och gå över till förvaltning. Nedan lyfts tre aspekter av särskild 
betydelse för en framgångsrik implementering: Utbildning, Installation och stöd 
för Individbesluten. 

Utbildning 
Alla nya arbetssätt kräver att de som ska arbeta med dem i vardagen får 
tillräcklig kompetens för att känna sig trygga. Digital vård och omsorg kräver 
ofta att användarna får tillräcklig utbildning i användning av system eller andra 
digitala lösningar, och att de får möjlighet att arbeta med attityder och värde-
ringar. Det är naturligt att initialt vara skeptisk till användning av digitala 
tjänster i vård och omsorg. Om den skepsisen inte respekteras, kan det skapas 
ett motstånd som det tar tid att komma över. 

Utforma utbildningen så att den adresserar såväl behovet av kompetens som 
behovet att arbeta med attityder och värderingar. 

Trestegsmodellen 
Det finns goda erfarenheter av att arbeta efter en trestegsmodell när det gäller 
införande av digitala tjänster i omsorgen, en modell som ger utrymme och tid 
för den bearbetning av vad som är på väg att hända, som är nödvändig för att 
få alla med i förändringsprocessen. Modellen kan kortfattat beskrivas så här: 
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Steg 1 – Information 

Alla berörda ges en övergripande och kortfattad information om vad som är på 
väg att hända. Informationen kan ges vid en arbetsplatsträff eller via e-post, på 
intranätet eller i en videoblogg från ledningen. Det viktiga är att alla nås av 
informationen. 

Steg 2 – Inspiration 

En tid efter informationen kan nästa steg genomföras, inspirationen. Nu får de 
berörda möta den aktuella tjänsten/tjänsterna. Om det är möjligt, gärna 
tillsammans med andra grupper av användare. Betona att det inte handlar om 
utbildning och att ingen behöver lära sig något. Dela inte ut manualer eller 
lathundar, men gör dessa tillgängliga på plats så att alla så långt möjligt får 
prova på att använda tjänsterna, med fokus på att förstå nyttor och 
möjligheter. Det är viktigt att det ges utrymme för gruppdiskussioner genom 
träffar i mindre grupper (5–15 personer), eller genom placering i bordsgrupper 
vid en större träff. Uppmuntra en diskussion med högt i tak, där det är OK att 
komma med invändningar och farhågor. Det viktiga är inte att alla är positiva, 
utan att alla åsikter blir hörda.  

Steg 3 Utbildning 

Efter de båda första stegen ges den konkreta utbildningen först i omedelbar 
anslutning till införandet av tjänsten. Om de två första stegen har genomförts, 
brukar utbildningssteget både gå fort och ge ett snabbt upptag av de nya 
kunskaperna. För användare som inte deltagit i de första stegen, fylls ofta 
utbildningssteget av frågetecken och ifrågasättanden som blockerar 
inlärningen. 

Mellan de olika stegen bör det gå en viss tid, åtminstone några veckor. Mellan 
steg 3, Utbildning, och den första användningen bör det gå högst några dagar. 

 

 
Figur 17: Trestegsmodellen 
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E-learning 
Att arbeta med e-learning har många fördelar i olika sammanhang, inte bara i 
samband med införande av välfärdsteknik. Ett exempel är möjligheten att välja 
en tidpunkt som passar individen, och att det är enkelt att ge nytillkommen 
personal samma utbildning som de som var med vid omställningen. Det senare 
är annars något det ofta slarvas med. Vid inlärning av digitala tjänster finns 
dessutom fördelen att e-learningsituationen gör det enkelt att träna på ett 
digitalt användargränssnitt i den nya tjänsten. 

Vid utformningen av e-learningtjänsterna är det viktigt att även få med sig 
värderings- och attitydfrågorna.  

Ta också del av de nationellt framtagna e-learningtjänster som finns, till 
exempel på Kunskapsguiden: 

► E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten► 

► Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik► 

► Trygghetslarm och systematiskt kvalitetsarbete► 

Installation 
De flesta välfärdstekniklösningar kräver någon form av konfiguration och/eller 
installation. Ibland ska produkter monteras i hemmet eller på det särskilda 
boendet, ibland ska mobila produkter konfigureras för användning. Andra 
gånger ska mjukvara installeras i personalens och/eller individens utrustning. 
Oavsett vilket, är det väsentligt att tidigt börja planera för vem/vilka som gör 
detta. Det är bland annat viktigt att reglera teknikleverantörens eventuella 
ansvar för detta redan i kravställningen inför upphandling av tjänsten.  

Vem 
I många kommuner har undersköterskor inom hemtjänsten med ansvar för att 
rycka ut vid trygghetslarm, också ansvar för att installera trygghetslarmen. När 
detta legat utlagt på samtliga inom hemtjänsten, har det ofta upplevts som en 
utmaning med en alltmer komplex digitala miljö i hemmen, där samma uttag 
använts för såväl privat internet, ip-telefoni, TV och trygghetslarm.  

En del kommuner har samlat ansvar för installation och felsökning av 
trygghetslarmen på en mindre grupp knuten till larmverksamheten. Ytterligare 
andra har haft en särskild enhet för arbete med all teknik inom vård och 
omsorgsverksamheterna.  

  

http://www.kunskapsguiden.se/utbildning/E-halsa-och-valfardsteknik-i-socialtjansten/Sidor/default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/utbildning/Etik-och-integritet-vid-inforande-av-valfardsteknik/Sidor/default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/utbildning/Trygghetslarm-och-systematiskt-kvalitetsarbete/Sidor/Default.aspx


IMPLEMENTERING AV VÄLFÄRDSTEKNIK 

 

 

Implementering          61 

I valet av vem som ska svara för installation av nya digitala tjänster, kan det 
vara naturligt att beakta vem som svarar för installation av trygghetslarmen. 
Det är en emellanåt svår avvägning mellan att å ena sidan vilja låta brukarna 
möta sin ordinarie personal också vid installationstillfället, och på så sätt 
kanske också spara in restid, och å andra sidan att upprätthålla en tillräcklig 
teknisk kompetens för att säkerställa att installationen görs på rätt sätt, och att 
signalstyrka i mobilnätet och andra kommunikationsaspekter håller tillräcklig 
kvalitet, etc.  

Gör en ordentlig analys av alternativen när det gäller vem som ska installera 
och säkerställ att det går att upprätthålla tillräcklig kompetens, kontinuitet och 
beredskap för att medarbetare är frånvarande eller slutar. 

En möjlighet värd att beakta, är att vid upphandlingen ställa krav på att 
leverantören ska göra installationerna, eventuellt via en lokal underleverantör. 
Det är i så fall extra viktigt att reglera frågor som inställelsetid, kommunikation 
med individen och eventuell hemtjänst, vad som händer om de inte blir 
insläppta, samt bemötande av individen. 

När 
Hur bråttom kan det vara att få tjänsten installerad och aktiverad? Kommer det 
att handla om timmar/delar av dygn, till exempel i samband med hemgång från 
slutenvård eller vid akut uppkomna behov i hemmet? Går det bra att använda 
manuella rutiner i väntan på installation?  

Analysera behoven och bedöm hur kostnadsdrivande det blir att kravställa 
korta inställelsetider. Var tydlig med rutiner och uppföljning oavsett om det är 
egen personal eller en extern aktör som svarar för installationerna. 

Hur 
Vid fast montering i såväl ordinärt som särskilt boende, är det viktigt att ta 
ställning till hur den ska göras och hur stora ingrepp i bostaden den får 
medföra.  

► Vilka krav på återställning finns vid avinstallation?  

► Hur ska man nå fram med el till installationsplatsen om det inte finns uttag 
i omedelbar närhet?  

► Hur ska den lokala uppkopplingen mot eventuell router eller liknande 
ordnas? Med trådlös teknik, med nätverkskabel eller med homeplug-
teknik►. 

► Hur ska kabeldragningar göras, med kabelklammer, kabelkanal eller löst? 
Beakta snubbelrisken.  

► Vem ska bekosta till exempel grenkontakter och förlängningssladdar, 
kommunen, brukaren eller leverantören? 

https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/hur-funkar-det/natverk/hemnatverk/homeplug-natverk-via-elnatet
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Avinstallation 
En särskild utmaning utgör avinstallation i ordinärt boende. Brukaren har ofta 
flyttat eller avlidit, varför rutiner måste finnas för hur den som ska avinstallera 
får tillträde till bostaden. Traditionella trygghetslarm har ofta varit så 
förhållandevis enkla att avinstallera, att anhöriga fått ansvar för att göra det 
och lämna in larmet till kommunen. En del modern välfärdsteknik kan 
emellertid kräva att utbildad personal gör avinstallationen, och som regel 
medger inte rutinerna att m använder sig av en eventuell nyckel för att få 
tillträde till bostaden när ingen är där. 

Säkerställ att det finns förberedda rutiner för hur avinstallation görs, i 
synnerhet om det handlar om en tom bostad. 

Särskilt boende 
Merparten av texten i det här avsnittet har handlat om ordinärt boende, men 
också i särskilt boende behöver ställning tas till vem, när och hur när det gäller 
installation och avinstallation.  

Eftersom användning av digitala tjänster ska vara individbaserad och utgå från 
den enskildes behov, bör generella installationer undvikas. Det kan emellertid 
vara motiverat att vissa lösningar finns installerade i alla bostäder, även om de 
inte är aktiverade annat än när det behövs. 

Individbesluten 
De juridiska aspekterna kring individbesluten har avhandlats under Lagrum för 
individbeslut. Nedan följer några råd kring vikten av att säkerställa att de som 
får i uppgift att göra urvalet/fatta individbesluten får tillräcklig trygghet, 
kompetens och tid för att utföra uppgiften. Det finns erfarenhet av att även om 
alla övriga steg är på plats vad avser upphandling, rutiner, utbildning, och så 
vidare, uteblir eller dröjer volymökningen i användning av de nya digitala 
tjänsterna. Det har visat sig att det ofta beror på osäkerhet eller resursbrist hos 
biståndshandläggare, kontaktpersoner, verksamhetschefer eller vem det nu är 
som ska fatta besluten i de enskilda fallen.  

Säkerställ att dessa nyckelpersoner  

► har tydliga rutiner och tillräckligt med tid, särskilt i införandefasen, 

► får tillräckligt med och gärna upprepad utbildning,  

► har tillgång till kommunikationsmaterial och stöd i kommunikationen med 
individerna och deras anhöriga, 

► ges handledning och kontinuerligt stöd, 

► följs upp kring hur det går och vilka utmaningar man upplever.   
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Exempel på upplevelser som beskrivits som begränsande är: 

”Svårt att förklara tekniken för brukarna.” 
”Det går fortare att göra som vanligt.” 
”Osäkerhet på det etiska i digital omsorg.” 
”Okunskap om hur det fungerar.” 

Framgångsrika åtgärder har till exempel varit tillgång till surfplattor med korta 
videoklipp om de digitala lösningarna som riktar sig till slutanvändaren, 
metodhandbok med stöd för alla led i beslutsprocessen, grupphandledning 
under ledning av specialister, samt kontinuerlig uppföljning av antalet beslut. 
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