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Välkommen!



Välkomna!
Dagens upplägg:

* Kaffepaus kl. 10:15

* Lunchpaus kl. 12:00

* Kaffepaus kl. 14:15

* Dagen avslutas kl. 16:00

WiFi: 

ACC_Wireless

0211011000



Regional kraftsamling för innovativt nyttjande

av teknik inom vård, omsorg och hälsa

Johan Rindeborg
- Tre Stiftelser -



Ökat välbefinnande med hjälp av 
tekniken

30 tekniker på 40 minuter
från verkligheten



Tre Stiftelser i korthet

Tre 
kommunala 
stiftelser

Samma ekonomiska 
förutsättningar som 
kommunens egen-regi

382 boende:
• Somatik,
• Demens
• Psykgeriatrik
• Yngre

ca 200 boende är 
inkontinenta

Egna fastigheter, 
egen IT

Meningsfull
Hanterbart
Begripligt

Kasam

Salutogen värdegrund med 
boendes välbefinnande som 
huvudprocess



Fastighetsteknik
+

Vardagsteknik
+

Välfärdsteknik
=

Stödjande teknik



Passage och nycklar – en utmaning
Samverkande teknik ger dynamisk lösning 



Tvätt och disk



Kontinens – Analys och konsekvens





Tena Identifi – en räkneövning

Före Efter Diff

Antal byten per dygn 3,63 3,13 -0,5

Antal inkontinenta 200 200 0

Antal byten per år i Tre Stiftelser 264 990 228 490 -36 500

Tid i min per byte 8 8 0

Antal timmar per år 35 332 30 465 -4 867

Antal årsarbetare 22 19 -3



Fler delar av boendet



Ljud och bild



Aktivitet



Larm



Kommunikationsstandards

• Wifi

• Dect

• PTS-licensierad frekvens 869MHz

• 3G/m2m

• SCAIP

• Continua

• Fhir

• KNX



IT-utrustning



Använd insamlad data



Använd insamlad data
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RPA och AI –
Avskaffandet av tråkiga arbetsuppgifter



Tack så mycket

Hoppas vi ses igen!

johan.rindeborg@trestiftelser.se / 031-704 26 80



Vad tar du med dig från Johans föreläsning?

menti.com - ange koden: 68 58 78



Regional kraftsamling för innovativt nyttjande

av teknik inom vård, omsorg och hälsa

Mats Rundkvist
- Författare till Vägledningen -



Presentation



Vad hindrar oss?



Behov

Uppfinning

Innovation

Behov

Uppfinning

Innovation

Behovet – två perspektiv

Varför

Vad

Hur
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Nytta för individ och verksamhet



Referensgrupp

Ann-Sofi Hage, Fagersta

Boel Bolwig, Eskilstuna/Västerås

Elisabeth Miles, Örebro

John Fristedt, Linköping,

Anne Almqvist, Västerås

Åsa Löwing, Heby

Carina Forsman, FoU Sörmland



Kommunal 
vård och 
omsorg

Leveran-
törer

Övrig 
offentlig 
sektor

Kommunal 
vård och 
omsorg

Leveran-
törer

Övrig 
offentlig 
sektor

politiker

beslutande tjänstemän

utredande tjänstemän

verksamhetschefer

baspersonal/praktiker

politiker

beslutande tjänstemän

utredande tjänstemän

verksamhetschefer

baspersonal/praktiker

Målgrupper



Vad är vägledningen?

Översikt

Checklista

Karta

Men ingen kokbok/metod



Fem typer av innehåll

Bakgrundstexter

Råd

Vägval

Illustrationer

Länkar

sid 12



Sju områden



Dagens presentation



Terminologi

Välfärdsteknik

Välfärdsteknologi

Medicintekniska produkter

Hjälpmedel
Socialtjänstens digitaliseringE-hälsa





Regional kraftsamling för innovativt nyttjande

av teknik inom vård, omsorg och hälsa

Välfärdsteknik - Så navigerar du rätt

Återsamling kl. 10:35



Omvärld

Vård och omsorg

E-hälsa Digitalisering

VÄLFÄRDS-

TEKNOLOGI

Vård och omsorgs-

fastigheter

Samverka med 

övriga 

förvaltningar

Nationell 

omvärldsbevakning

Regional 

samverkan
Innovationsprocess

Verksamhets-

utveckling



Regional kraftsamling för innovativt nyttjande

av teknik inom vård, omsorg och hälsa

Ann-Margreth Hammar
- Region Västmanland -



regionvastmanland.se



regionvastmanland.se

• Vad görs idag inom den regionala digitala agendan?

• Ett gott exempel på samverkan i vårt län

Ann-Margreth Hammar

Centrum för Regional utveckling, Region Västmanland

ann-margreth.hammar@regionvastmanland.se

Framgångsfaktorer för regional samverkan

mailto:ann-margreth.hammar@regionvastmanland.se


regionvastmanland.se

Regional digital agenda

LivshändelseperspektivSamverkan

Digital innanförskap Infrastruktur



regionvastmanland.se

Aktiviteter 2018

Utvärdera nuläget av digital service i kommunerna Socialtjänst och omsorg mha verktyget 
LIKA

Identifiera en gemensam process inom socialtjänst och 
omsorg som kan effektiviseras och digitaliseras

Analys av utfallet av LIKA

Dela erfarenheter mellan länets aktörer samt öka 
kompetensen

T ex  temadag den 12 okt

Kartläggning av mobil täckning i områden där människor 
befinner sig och rör sig

Pågår

Bevaka pågående utvecklingsinitiativ T ex Regional bibliotekssamverkan



regionvastmanland.se

• Ett större och bredare utbud ska kunna nås av invånare i Västmanland på lika villkor

• Öka servicegraden och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela länet

Gemensamt biblioteksdatasystem och webb  för samtliga kommunbibliotek i länet

Regional biblioteksamverkan



regionvastmanland.se

Framgångsfaktorerna

x2





Förändringsledning

Same same but different



Politik



Strategi



Ledning



Lokalt handlingsutrymme



Kommunikation

Användare

Brukare

Anhöriga

Personal

Ledare

Admin

Intresse-

organisa-

tioner

Samarbets-

partners

Invånare



Ord är viktigt
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Nyttorealisering



Nyttorealisering

sid 21



Välfärdsteknologisnurran



Behovsanalys



Mål

• SMART:a mål

• Följa processen

• Håll isär engångskostnader 

och varaktiga kostnader

• Bromsa kostnadsökning

• Dialog med kommunledning

• Mäta kvalitet = utmaning

• Välfärdsteknologisnurran

sid 25



Resurser



Uppföljning



Prioritering

sid 25



Prioritering





Välfärd&Hälsa

• Region Västmanland – Affärsplan Västmanland 2014-2020
• Fyra styrkeområden: Automation, Energi, Järnväg, Välfärd och hälsa

• Västerås Science Park
• En företagsstödjande aktör som med basen i Västerås, arbetar i hela Västmanlands 

innovationsstödsystem.

• Vänder sig till idébärare, entreprenörer och företagare med verktyg och erbjudanden som 

kan hjälpa till att skapa tillväxt

• Välfärd&Hälsa
• Webbplats www.valfardochhalsa.se

• Nätverket för produkter och tjänster 

inom välfärds- och medicinteknik

http://www.valfardochhalsa.se/


Deltagarlista

= ett medgivande till att vi delar:

* namn

* roll/befattning

* organisation

* e-postadress



Ja! Jag ger mitt medgivande till att medverka i en 

deltagarförteckning.

bit.ly/acc1okt





Ja! Jag ger mitt medgivande till att 

medverka i en deltagarlista.

bit.ly/acc1okt



Förvaltning

Avtalsförvaltning

• Klargör roller

• Tydliga villkor

• Samverka med 

leverantör

• Påbörja nästa 

upphandling i tid

Systemförvaltning

• Sedvanlig modell

• Involvera i tid

• Resurssätt i 

budget

• Samverka med 

leverantör



Förutsättningar

Generellt för alla tjänster

Nödvändigt (ont)

Skapar inget värde i sig

Ofta sent i processen



Juridik



Juridik – vilka är de största utmaningarna?

menti.com - ange koden: 68 58 78



Vem beslutar i individärenden?



Medicinteknisk produkt?

sid 32



Samtycke

• Omsorgen - IVO

• Digitalt stöd - IVO

• Digitalt stöd – DI

• Kamera - DI



Övrig juridik

§
KL

OSL

SOL
LSS
HSL

GDPR

LOU





Organisation

Socialförvaltning Landsting/region

Övrig kommun Familj/civilsamhälle

Individ



Infrastruktur



Trådlösa nätverk/WiFi på äldreboenden
• Trygghetsskapande 

teknik

• Mobilt arbetssätt

• Internetbaserade 

aktiviteter

• Boendes uppkoppling 

i gemensamma 

lokaler

• Boendes uppkoppling 

i bostaden

Språktidningen

http://spraktidningen.se/blogg/omrostning-hur-uttalar-du-wifi


I vilken omfattning har ni WiFi på särskilda boenden?

menti.com - ange koden: 68 58 78



Utmaningar:

• Täckningsgrad

• Mobilitet

• Trafikprioritering

• Tillgänglighet

• Support

• Inloggning konsumentteknik

• Inloggning privatpersoner

Trådlösa nätverk/WiFi på äldreboenden



Datakommunikation

Trådat eller trådlöst

Tillgänglighet

Leverantör

Strömförsörjning



Personalens utrustning



Diskutera sid 40

► 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? 





Regional kraftsamling för innovativt nyttjande

av teknik inom vård, omsorg och hälsa

Välfärdsteknik - Så navigerar du rätt

Återsamling kl. 14:35



Regional kraftsamling för innovativt nyttjande

av teknik inom vård, omsorg och hälsa

Helena Duske – Maria Boman
- Västerås stad -



Funktionsprogram
För byggande av äldreboende



Funktionsprogram för äldreboende



Viktiga ställningstagande
• Skapa bra äldreboenden och samtidigt få 

ihop driftekonomi  (hyra ca 10-20 % av 
driftekonomi)

• Lokaleffektivitet

• Gärna i närheten av annan verksamhet tex 
trygghetsboende och förskola

• Gärna integrerad i stadsbilden

• Minst 50 lägenheter för att få bra 
driftekonomi

• Två avdelningar bör vara i  anslutning till 
varandra för att kunna ha bra samarbete

• Nära allmän kommunikation



Ställningstagande
• Infrastruktur för välfärdsteknologi

• Färgsättning

• Materialval  

• Tydlig skyltning  



Sociala nämndernas förvaltning / 2018-10-01

Flöden

Teknik

Personal

Transporter

Kunder

Besökare

Smittor



Sociala nämndernas förvaltning / 2018-10-01

Trygghetsskapande teknik

• Kroppsburen funktion -påkalla hjälp 

• Väggfast funktion –påkalla hjälp

• Möjliggöra samtal

• Funktion som underrättar vid fall, vätska i sängen, om man 
lämnat sängen osv

• Individanpassade passagelarm

• Funktion för nattillsyn



Teknik i framkant

•Strömbrytare till tvättmaskiner

•Dag och natt belysning

•Vattendrivna eldstäder

•Uppvärmda bänkar

•Takliftar

•Sopsug

•Kodlås



Sociala nämndernas förvaltning / 2018-10-01

Övriga tekniska lösningar

• Höj och sänkbara handfat och WC

• Värmeplatta i dusch

• Kombitvättmaskiner i varje badrum

• Komfortkyla

• Färgsättning i kombination med teknik

Deltar i olika projekt för att testa ny teknik



Sociala nämndernas förvaltning / 2018-10-01

Reservkraft

Infrastruktur

Nödvatten

Samordning

Framtid



Befintliga fastigheter för äldreboenden

Ägarstruktur

• Egenägda 

• Kommunalt bostadbolag 

• Externa fastighetsägare

Åtgärder för att underlätta:

• Broschyr 

• Nära samarbete



Tid för det som är viktigast
När allt fler arbetsuppgifter kan göras med stöd av teknik kan vi 
lägga mer tid på det som är viktigast - möten med människor. 



TACK för oss!
Helena Duske och Maria Boman                   

Sociala nämndernas förvaltning





Tjänsteutveckling 

- behovsanalys
Slut-användare

Strategiskt 
ansvariga

Verksamhets-
chefer

Politiker

Specialist-
kompetenser

Intervjuer med slutanvändare

Workshop

Fokusgrupper

Enkäter

Inspirationsdag

Statistiskt underlag



Tjänsteutveckling 

- leverantörsdialog

sid 48



Tjänsteutveckling 

- leverantörsdialog

sid 48

Funktionskrav

Dialog om Avsnitt i upphandlingsdokumentationen

Funktioner som erbjuds

Avgränsning av vilka funktioner som 

ska upphandlas gemensamt

Angränsande funktioner som 

kan levereras tillsammans

Eventuellt funktionsavtal med 

totalansvar för funktionen

Leverantörens förmåga till 

helhetsansvar

Krav på tillgänglighet, SLA-nivåer, 

support, m.m.
Teknikmognad hos lösningen

Eventuella framtida 

utvecklingsoptioner
Framtida utvecklingspotential

Affärsmodeller

Avtalsvillkor

Affärsmodeller

Avtalsvillkor

Krav på leverantör
Leverantör: Storlek, ekonomi, 

certifikat, erfarenhet, m.m.



Digital

teknik

Arbets-

sätt

Tjänsteutveckling

- förändrat arbetssätt



Pausgympa
P

 A
 U

 S



Tjänsteutveckling 

- informationssäkerhet



Tjänsteutveckling 

- upphandling

Källa: Upphandlingsmyndigheten länk Källa: SKL Beställarnätverk välfärdsteknik länk
sid 52

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/organisera/strategiskt-inkopsarbete/
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/valfardstekniksocialomsorg/bestallarnatverk/vagledningupphandling.15669.html


Tjänsteutveckling 

- upphandling

sid 53



Tjänsteutveckling 

- upphandling

sid 53

Diskutera fördelar och risker med att ställa höga

krav på leverantören i ovan markerade aspekter



Tjänsteutveckling 

- upphandling

sid 53

länk

https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/planerade-och-pagaende-upphandlingar/trygghetsskapande-teknik-2018/


Tjänsteutveckling 

- samskapande

sid 57

FAMILJENS

TEKNIK

SAMHÄLLETS

TEKNIK

SAMHÄLLET

AGERAR

FAMILJEN

AGERAR



Implementering



Utbildning

INFORMATION INSPIRATION UTBILDNING



Installation



Individbesluten



Tävling

bit.ly/accTavling



Sju områden



Frågor?



Regional kraftsamling för innovativt nyttjande

av teknik inom vård, omsorg och hälsa

Välfärdsteknik - Så navigerar du rätt

Tack för idag!

Vägledningen: XXXXX

Powerpointen: XXXXX

Video: XXXXX


