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Foto: Pernilla Wahlman
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Digitalt utanförskap

MFDs ”hinder för digital delaktighet”:

• Bristande kunskap

• Bristande förmåga

• Bristande motivation

• Bristande tillgång till internet

• Bristande tillgång till hårdvara

Om digital delaktighet för äldre

• ”Användandet av surfplattan har gett ökat 
självförtroende och en högre självkänsla”

• ”Ville inte ha ”padda” från början, pga
osäkerhet – Himla tur man kan ändra sig”

• ”…[surfplattan] har gett mig en sådan
livsglädje – ja ett helt nytt liv”

(röster från Testmiljö Norrköping)
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MFD: Ett digitalt ”ekosystem”
(hållbart och självorganiserande)

• Användare

– Uppskattar mervärdet

• Digital utrustning/hårdvara

– Funktion och underhåll

• Digitala resurser

– Utbildning, stöd & attraktiva tjänster

• Infrastruktur

– Uppkoppling, säkerhet, kundtjänst/support
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Välfärdsteknik
(enligt definition i socialstyrelsens termbank)

Välfärdsteknologi är kunskapen om välfärdsteknik. 

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. 

Välfärdsteknik kan användas av 
• personen själv, 
• en närstående eller 
• någon annan i personens närhet 
och kan ges som 
• bistånd, 
• förskrivas som hjälpmedel för det dagliga livet eller 
• köpas på konsumentmarknaden. 

Välfärdsteknik kan bidra till att stödja 
grundläggande behov 

trygghet, 
aktivitet, 
delaktighet
och
självständighet 

för personer som har eller löper förhöjd risk att få en 
funktionsnedsättning
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”Maslow 2.0” (Judith Wolst)
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Varför behöver kommunerna bli bättre 
på välfärdsteknik?

• Demografiska utvecklingen: Antal invånare äldre än 80 år 
kommer att öka med 255 000 fram till 2028.
För att kunna ge samma service kommer kommunerna att behöva 
rekrytera 225 000 nya medarbetare från 2013-2023.

• Skapa en hållbar och attraktiv arbetsmiljö.
• Ökad trygghet och delaktighet för brukarna
• Utvecklingen går för långsamt (Se: E-hälsa och välfärdsteknik i 

kommunerna 2019, Socialstyrelsen, för ”nuläget”)

• Det är stora skillnader mellan kommunerna.

Vad är kommunernas utmaningar?
PilotStrategi Förstudie Implementering

Arbeta mer med
• Etiska överväganden
• Rättsliga förutsättningar
• Kompetensutveckling
• Nationell samordning och stöd
• Samverkan mellan kommunerna
• Kunskap om förändringsledning
• Kunskap om 

implementeringsmetoder
Tack Rosanna Björklund för lånet av bilden!
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Fyra perspektiv på välfärdsteknik
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www.allagehub.se

AllAgeHubs interaktiva miljö

• För verksamheternas 
personal

• Möjligheter och 
utmaningar med VT

• Ca 50 företag
representerade
med produkter‐
tjänster inom VT
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EXPO Välfärdsteknik
• En mötesplats för näringsliv och offentlig sektor där företag visar nya 

lösningar
• Tema år 1: Digital rehabilitering och digital tillsyn.
• Tema år 2: Kommunikation och kognitivt stöd.
• Ca 300 besökare och tjugotalet medverkande företag.
• Konceptet blev mycket uppskattat av både besökare och företag.
• Mölndals kommun GoCo, ett kluster för hälsoinnovation.

EXPO 
Välfärdsteknik

Vem tar ansvar för att utveckla 
nya tjänster?

Kan vi vända på initiativet och stärka kommunernas 
inflytande på vad som utvecklas?
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EXPO 
Kommunutmaningar!

EXPO 
Välfärdsteknik

Vem tar ansvar för att utveckla 
nya tjänster?

Kan vi vända på initiativet och stärka kommunernas 
inflytande kring vad som utvecklas?

SKLs Innovationsguide/tjänstedesign:

Utveckla tjänster med utgångspunkt i användarnas behov!
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Två workshops om utmaningar/behov

https://allagehub.se/2017/11/27/har‐ar‐de‐
identifierade‐och‐prioriterade‐utmaningarna‐vidare‐
i‐innovationsprocessen/
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AllAgeHub: 
Varje deltagande kommun har åtagit sig 
att jobba med ett idéutvecklingsprojekt



2019‐10‐04

14

Exempel på pågående projekt

Kommunikation
Hur kan vi tillämpa befintliga beprövade
kommunikationsmetoder i 
LSS‐verksamheter så att personer
med kommunikativa och 
kognitiva svårigheter kan uttrycka sina behov
och ha inflytande i sina liv? 

(Härryda, Lerum, Göteborg, Öckerö, Dart, 
Tobii Dynavox)

Välbefinnande
Hur kan vi öka välbefinnande för 
hyresgästerna på Kaggeleds och Åkerhus
äldreboende genom förändringar i 
inom‐ och utomhusmiljön? 

(Göteborgs stad, AgeCap, 
Arbetsterapeutprogrammet)

Trygghet
Hur kan vi öka tryggheten för äldre, 
som befinner sig i det digitala 
utanförskapet, att använda digital 
teknik i sin vardag?

(Härryda, Mölndal, PRO, SPF, Weden AB)

Självständighet
Hur kan personer som bor på landsbygden och 
har inköp som insats bli mer självständiga och
delaktiga i sina inköp? 

(Alingsås, Lilla Edet, Stenungsund
och Chalmers innovationskontor.)

https://allagehub.se/innovation/innovationsprocesser/Se vidare:

Implementeringens Moment 22

Vi kan inte börja använda något som vi inte vet 
fungerar…

…Vi vet inte om det fungerar förrän
vi använder det

Kan vi få användares återkoppling på vad som är 
värdefullt genom att låna ut välfärdsteknik?
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VÄLFÄRDSBIBBLAN
Utlån av välfärdsteknologi på Träffpunkt Simonsland

Leif Sandsjö
Jonas Söderholm
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DigIt 2019

Femteklassare jobbar med 
IT‐lösningar på vårdens 
utmaningar

AllAgeHub efterlyste förslag 
på hur digitala lösningar 
kan användas för att 
komma åt äldres isolering 
och ensamhet 
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Fixar‐Malte ‐ Rättvik

mostphotos.com/Angel Nieto

Välkomna den 26 november!

https://allagehub.se/konferens2019/


