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Uppdraget
• Investeringar i välfärdsteknik (exempelvis larmmattor, 

positioneringslarm, mobil journalföring för personalen)

• Investeringar i sådant som ökar förutsättningarna för att 
implementera välfärdsteknik i verksamheterna; installera 
wifi i särskilda boenden eller investera i operativ kunskap 

• 20 juni – 31 dec 2018



Pengarna

• 349 987 302 kronor rekvirerades. 

• Samtliga kommuner rekvirerade

• Oförbrukade medel 13 519 473 kronor, 
(4 procent)



Vilka verksamheter?

Verksamhet Antal kommuner

Äldreomsorgen 286

Funktionshinder 220 

Kommunal hälso- och 
sjukvård

187 

Hjälpmedelsområdet 74 

Annan verksamhet 33 



Målgrupper
Målgrupp Antal kommuner

Personer över 65 år i särskilt boende 263
Personal i särskilda boenden 244
Personal inom hemtjänsten 218
Personer över 65 år i eget boende 218
Personer med fysisk funktionsnedsättning i stöd- och 
serviceboende

178

Personal inom hemsjukvård 171
Personal inom stöd- och serviceboende 170
Personer med psykisk funktionsnedsättning i stöd- och 
serviceboende

155

Personer med fysisk funktionsnedsättning i eget boende 132
Personer med psykisk funktionsnedsättning i eget boende 98
Närstående till omsorgstagare 63
Annan/andra målgrupp/er 51



Genomförda 
aktiviteter/investeringar

Aktiviteter/investeringar Antal kommuner

Läsplattor, smarta telefoner 167
Internetuppkoppling och wifi på boenden 151
Mobil journalföring 108
Kompetens-/utbildningsinsatser 103



Vad statsbidraget har bidragit till 
hittills 

Antal kommuner

Digitalisering av arbetssätt 193
Ökad trygghet/säkerhet för individen 189
Kvalitetshöjning i verksamheter 185
Förbättrad arbetsmiljö för personal inom äldre- och funktionshinderomsorgen 177
Ökad livskvalitet för individen 175
Ökad självständighet för individen 151
Ökad delaktighet utifrån individens behov 144
Ökad trygghet/säkerhet för personal inom äldre- och funktionshinderomsorgen 135
Tid- och resursbesparingar 133
Kompetenshöjning för personal inom kommunen kring välfärdsteknik 116
Ökad trygghet/säkerhet för närstående 103
Har ännu inte kunnat se några resultat av satsningen 56
Annat 17



Positiva röster
• Nu har vi fått möjlighet att prova en del nya digitala lösningar och fått vara 

lite pionjärer. Detta gör det lättare att fatta framtida beslut om att fortsätta 
med testade produkter eller arbetssätt inom de aktuella områdena eller om 
vi ska ta en annan väg. (C)

• Statsbidraget fick fart på investerings- och införandetakten av 
välfärdsteknik/e-hälsa. (A)

• Har ökat diskussionerna kring digitalisering och tekniska lösningar. 
Teknikambassadörer har utsetts i många av verksamheterna. (A)

• Satsningen landade mycket väl, eftersom välfärdsteknik varit högt 
prioriterat under ett antal år och en del förberedelsearbete redan gjorts. (B)

• Stimulansmedlen har haft ett brett användningsområde vilket varit positivt. 
Har kunnat användas till bl.a. införande av olika satsningar som sedan har 
möjlighet att finnas kvar efter statsbidragets avslut. (B)                                                                                                                          



Andra kommentarer

• Alldeles för kort tid för satsningen. Svårt att hinna planera, 
kommunicera, köpa in, installera, mm. inom 6 månader, där 
del av tiden varit under semesterperiod. (C)

• Statsbidraget hade kunnat växlas upp flera hundra procent om 
det hade fått löpa över en längre tidsperiod. Nu präglas det 
istället av kortsiktiga lösningar … (A)

• Mycket av den långsiktiga tekniken som finns att tillgå kräver 
upphandling, vilket det inte funnits tid till. (C)    



Förslag
• Statsbidrag ska kunna användas över årsskiften när bidraget kommer 

i andra halvåret. (C) 
• Hade önskat minst tre år för att kunna bygga upp det bra. (C)
• Bättre framförhållning för att kunna planera inköp och satsningar. (B)
• Det är önskvärt med ännu tydligare exempel på vad stimulansmedlen 

får användas till och vad som räknas in i begreppet välfärdsteknik. 
(B)

• Återrapporteringen skulle behövt ske längre fram. Vi blev klara med 
våra investeringar strax innan årsskiftet och har ännu inte kunnat se 
effekten av satsningarna. (C)

• Att satsningen återkommer, då behovet av att införa och utöka 
användningen av välfärdsteknik inom vård och omsorg föreligger. (C)



Socialstyrelsens kommentarer
• Kort tid att planera för, och använda statsbidraget
• Välbehövliga utbildningssatsningar
• Wifi och internetanslutningar ger möjligheter för både 

verksamheten och för de boende
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Andelen kommuner där den mobila socialtjänst-personalen kan 
läsa mobilt i verksamhetssystemet, per verksamhetsområde, 2019

2019-05-16 13
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Andel kommuner där den mobila socialtjänstpersonalen 
har tillgång till utrustning för att läsa mobilt i 

verksamhetssystemet, i %

2019-05-16 14
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2019-05-21 15
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Färskt meddelandeblad!
• Vilken lagstiftning och vilka bestämmelser som gäller 

beroende på hur välfärdstekniken tillhandahålls.



Fyrbodal
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Kontakt:
evamaria.nerell@socialstyrelsen.se
dick.lindberg@socialstyrelsen.se

Tack för din uppmärksamhet!



Besök oss gärna – monter B04:12

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och 
omsorg 


