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Välfärdsteknologi –
verksamheter i stuprör är 
ett hinder i den nordiska 
välfärdsmodellen

Bengt Andersson 

Nordens välfärdscenter



Nordens 
välfärdscenter
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― En institution under Nordiska 
ministerrådet

― Kontor i Stockholm och 
Helsingfors

― 30 medarbetare



Uppdrag
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― Bidra till att utveckla den nordiska 
välfärdsmodellen genom att 
sammanställa och sprida aktuell 
och relevant kunskap

― Vi vänder oss till politiker, 
tjänstepersoner, praktiker, 
forskare med flera



Hur?

― Projekt

― Seminarier och konferenser

― Publikationer

― Nätverk

― Spridning och marknadsföring
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Facebook: Nordens välfärdscenter
Twitter: @Nordicwelfare1



Insatsområden
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FunktionshinderVälfärdspolitik

Integration Folkhälsa



Nordens välfärdscenter 
Välfärdsteknologi  - aktiviteter 2019

― Nordisk tankesmedja Välfärdsteknologi 

― Masterclass 23 september i Aarhus – Välfärdsteknologi och social 
isolation

― Kartläggning nationella och regionala strategier, program eller verktyg 
för implementering av välfärdsteknologi i de nordiska länderna

― Projekt Lösningar för vård och omsorg på distans (2018–2020), fokus 
glesbygd. Glesbygdsmedicinskt centrum Västerbotten samt NVC 
www.vopd.nu
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http://www.vopd.nu/
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Nordisk tankesmedja – experter från 
offentlig sektor samt branschrepresentanter

Tankesmedjan är oberoende från de nationella politiska agendorna. Rekommendationerna skickas till 
relevanta ministerier i de fem nordiska länderna, samt till lämpliga utskott i Nordiska rådet.

eman och rekommendationer:

2014: What makes implementation of welfare technology so difficult?

2015: Strengthening the common Nordic market for welfare technology

2016: Welfare technology and chronic illnesses, unleashing the hidden potential!

2017/18: How can welfare technology work better across sectors in the Nordic Welfare model?
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Nordisk tankesmedja – experter från 
offentlig sektor samt branschrepresentanter
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Nordisk tankesmedja – experter från 
offentlig sektor samt branschrepresentanter

Publikation oktober 2018:  

“How can welfare technology work better 

across sectors in  the Nordic welfare model?” 
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“How can welfare technology work better 
across sectors in  the Nordic welfare model?” 

Tankesmedjan konstaterar att stuprör mellan verksamheter inom stat, 
region/landsting och kommuner skapar stora utmaningar gällande 
informationsöverföring och möjlighet till implementering av 
välfärdsteknologi. 

Två av områden som tas upp är:

― Communication across sectors – Informationsöverföring mellan 
sektorer  - vård och omsorg

― The cultural and structural differences between sectors –

Samarbete över verksamhetsgränser
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Informationsöverföring 
mellan sektorer
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Informationsöverföring –
Communication across sectors

Although it is unquestionably the goal of our healthcare system, and each 
entity in it, to deliver the highest quality of service – to give the citizens the 
best possible experience – the organizational structure in which 
municipalities, hospitals and general practitioners are separate entities does 
undoubtedly complicate the matter.

We have many systems and platforms within healthcare, each performing 
their task – each procured with a specific task in mind – but exploiting the 
potential of combining them all is very rare. This problem has been 
highlighted and prioritized for a long time within the healthcare area, but 
still issues remain.
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Exempel från Skånegemensam 
digitalisering område hälsa
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https://kfsk.se/hsavtal/sa-arbetar-vi/skanesgemensam-digitalisering/


Norge: Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) 
och Responstjenester
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Danmark: Bygger generell struktur  KOL-patienter, 
upphandling av infrastruktur och IT-lösningar
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Samarbete över 
verksamhetsgränser
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Samarbete över verksamhetsgränser –
rekommendationer

― There is a need for a cultural change:

To ensure easier and smoother cooperation, there is a need 
to improve relations at staff level between the sectors. A 
starting point could be a better understanding of each 
other’s competencies and tasks, which could be facilitated 
through job exchanges or simply close cooperation on 
technology projects.

18



Modell - patientflöden

1. Behandling med avslut inom en av vårdens 
verksamhetsgrenar 

2. Behandling med avslut över flera av vårdens 
verksamhetsgrenar

3. Behandling utan avslut inom en av vårdens 
verksamhetsgrenar 

4. Behandling utan avslut över flera av vårdens 
verksamhetsgrenar 

Leading Healthcare Working Paper 2016



Eksote-regionen i Finland
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Eksote-regionen i Finland
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Tankesmedjan tar även upp:

Ökad implementeringstakt 
istället för projekttänkande 
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Ökad implementeringstakt istället för 
projekttänkande 

―Nationella strategier och verktyg?

―Regionala strategier och verktyg?

― Lokala strategier och verktyg?
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Kartläggning verktyg 
och strategier för 
implementering av 
välfärdsteknologi
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CONNECT verktygslåda - process i nio 
steg:

1. Vision

2. Strategi

3. Kommunikationsplan

4. Behovsanalys

5. Marknadsanalys

6. Utvärderingsmodell

7. Upphandlingsplan

8. Implementeringsmodell

9. Nyttouppföljning
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Nationella strategier och verktyg i våra grannländer

Danmark
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Norge



Norge: 340 kommuner är med i
“Nasjonalt program for velferdsteknologi”
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https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/kvikk-guide-til-velferdsteknologi/


Nordisk tankesmedja 2019:

Fokus välfärdsteknologi och 
ensamhet/social isolation
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Nordisk tankesmedja 2019, fokus välfärds-
teknologi och ensamhet/social isolation

Ensamhet är farligt

― Social isolering anses vara dubbelt så farlig som fetma, lika skadligt för 
hälsan som alkoholism eller att röka 15 cigaretter per dag

― Ensamheten innebär en ökad risk för att utveckla hjärt- kärlsjukdomar, 
stroke och demens. Risken ökar också för psykiska problem

― Mest skadlig är den kroniska ensamheten och där personen hela tiden 
bekräftar för sig själv att hen är ensam och ingen vill umgås med hen. 
Ensamheten börjar leva sitt eget liv
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Tack!

www.nordicwelfare.org

Facebook: Nordic Welfare Centre

Kontaktuppgifter: 

Bengt Andersson, Senior advisor
Phone number: +46 70 147 91 30
E-mail: bengt.andersson@nordicwelfare.org
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