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Yttrande angående – Remiss från 
Socialdepartementet - Remiss avseende utredningen om 
Välfärdsteknik i äldreomsorgens S 2018:11 betänkande 
Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14) 

 

Yttrandet 
Välfärdstekniken är, och kommer bli en än mer viktig del av äldreomsorgen. I 
framtiden kommer allt fler äldre behöva vård och omsorg, vilket leder till stora 
rekryteringsbehov, en ökad stress, hög sjukfrånvaro, brister i arbetsmiljön och låg 
utbildningsnivå samt bristande språkkunskap bland medarbetare. Vi är därför 
eniga i att ett nationellt kompetenscenter kan bidra till utveckling av 
branschgemensamma metoder och arbetssätt som är en viktig del i 
implementeringen av ny teknik. Vi vill här åter påminna om att problemen med 
språkförbistringar inom äldreomsorgen behöver finna en lösning. 

En viktig aspekt vi vill få med i utvecklingen av välfärdsteknik är att det ska vara 
lätt för våra äldre att använda tekniken. Det är därför nödvändigt med 
regelbunden påminnelse för den äldre om den teknik som finns tillgänglig.  

Ett väldigt enkelt exempel kan vara personlarmet runt handleden och dess syfte. 
Många äldre har ett svagt minne och vid nödsituationer behöver man varken vara 
gammal eller dement för att plötsligt glömma hur man ska agera eller vart man 
ska trycka. Det kan då vara nödvändigt med regelbunden repetition och 
även testkörningar av tekniken med stöd av vårdpersonalen för att 
rutinerna ska fungera tryggt när det väl blir allvar. 

Hjälpmedel såsom paddor, datorer och fjärrkontroller till äldre bör i vissa fall vara 
oerhört enkla att använda. Vi vet alla att cirkeln sluts den sista tiden i äldres liv. 
Krångliga koder och svåra instruktioner är ingen bra kombination vare sig vid 
ålderdom eller demenssjukdomar. 
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Remiss från Socialdepartementet - Remiss 
avseende utredningen om Välfärdsteknik i 
äldreomsorgens S 2018:11 betänkande 
Framtidens teknik i omsorgens tjänst       
(SOU 2020:14) 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över betänkandet Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14), i 
enlighet med bilaga 2 i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Socialdepartementet. 

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har 2020-03-26 erhållit rubricerat ärende på remiss. Yttrandet ska vara 
Socialdepartementet tillhanda senast 2020-08-14. 

I betänkandet föreslås lagstöd för att besluta om digitala hjälpmedel och välfärdsteknik i 
äldreomsorg inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård, även i ärenden som rör 
individer med nedsatt beslutsförmåga. Samtidigt föreslås utökat samverkansansvar, 
möjlighet till informationsöverföring i vissa fall och ett stärkt integritetsskydd för den 
enskilde. Utöver detta föreslås nationella program och stöd för kompetenshöjning i alla 
berörda yrkesgrupper samt för äldre som grupp, liksom stöd för ökad samverkan mellan 
huvudmän samt mellan huvudmän, privata aktörer och civilsamhälle. 

Syftet med utredningens förslag är att bidra till en ökad kvalitet i äldreomsorg, ökad och 
förlängd självständighet för den enskilde och förutsättningar för en jämlik och rättssäker 
äldreomsorg i hela landet.  

En konsekvens av föreslagna förändringar kan också i ett längre perspektiv vara minskad 
arbetsbelastning och därmed lägre sjuktal, samt en mer resurseffektiv äldreomsorg.  

Göteborgs Stad ställer sig bakom betänkandet förslag. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
I betänkandet görs bedömningen att förslagen inte förväntas innebära särskilda 
ekonomiska konsekvenser. Motiveringen är att de ansvar och insatser som föreslås i sak 
inte innebär nya, utökade eller förändrade ansvar för kommuner och regioner. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-05-15 
Diarienummer 0692/20 
 

Handläggare  
Erica Manderhjelm 
Telefon: 072-856 66 02 
E-post: erica.manderhjalm@stadshuset.goteborg.se  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 2 (18) 
   
   

Samtidigt är behovet av stärkt digital infrastruktur och en bred kompetensutveckling 
inom området digitalisering och välfärdsteknik en utmaning i de flesta av landets 
kommuner. Göteborg är i det sammanhanget inte ett undantag.  

Ett framgångsrikt arbete med att skapa förutsättningar utifrån teknik, kompetens och nya 
arbetssätt kommer initialt att kräva resurser, men utgör också en förutsättning för 
kvalitetssäker, modern och effektiv äldreomsorg på sikt.   

Bedömning ur ekologisk dimension 
En ökad digitalisering av socialtjänstens verksamheter kommer att öka mängden digitala 
möten, användande av e-tjänster och digital informationsöverföring. Ökad användning av 
välfärdsteknik som tillsynskameror och positioneringslarm skulle bidra till minskat behov 
av resor.  

Stadsledningskontoret har utöver detta inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Utredningens syfte är att stärka äldres självständighet och förmåga att delta i samhället, 
genom ökad digitalisering och användning av välfärdsteknik i äldreomsorg. 

För äldre är det en angelägen jämlikhetsfråga att ha tillträde till och tillgång till det 
digitala samhället. Att kunna vara självständig i vardagen stärker hälsa och 
välbefinnande. God tillgång till digitala kommunikationsmedel kan förutom att underlätta 
kontakter med huvudmän också minska oönskad ensamhet och isolering. 

I takt med att samhället i stort blir alltmer digitaliserat kommer frågan om tillgänglighet 
till digital infrastruktur och hjälpmedel för äldre att bli mer och mer aktuellt ur ett 
inkluderings- och integrationsperspektiv. 

Samverkan 
Ärendet har tagits upp i CSG den 4 juni 2020. 

Bilagor 
1. Sammanfattning SOU 2020:14 Framtidens teknik i omsorgens tjänst 

2.  Förslag till remissyttrande 2020-06-17 Dnr 0692/20 
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Ärendet  
Göteborgs Stad har 2020-03-26 erhållit rubricerat ärende på remiss. Yttrandet ska vara 
Socialdepartementet tillhanda senast 2020-08-14. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 att lämna i uppdrag till en särskild utredare att 
se över och lämna förslag på åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik för 
ökad trygghet och som stärker självständighet och livskvalitet för äldre, och som avlastar 
personal och moderniserar verksamheten (dir. 2018:82, bilaga 1). Utredningen benämns 
Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen (S2018:11) Utredningen överlämnade i 
mars 2020 betänkandet Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14). Inkommen 
remiss har sitt ursprung i betänkandet. 

Stadsledningskontoret har upprättat en arbetsgrupp för att bereda ärendet. I beredningen 
har tjänstepersoner med inriktning på äldreomsorg, biståndshandläggning, digitalisering, 
juridik, ekonomi och kompetensförsörjning varit representerade. Dialog har förts med 
representanter från utvalda stadsdelsförvaltningar och från intraservice. Ärendet har 
presenterats i tjänsteforum den 20 maj 2020. 

Framtidens teknik i omsorgens tjänst SOU 2020:14 
Syftet med statens offentliga utredning 2020:14 Framtidens teknik i omsorgens tjänst är 
att lämna förslag som kan främja införande av välfärdsteknik, och därmed stärka 
självständighet, trygghet och livskvalitet för äldre. Förslagen bör också medföra lättnader 
för personal och bidra till en modernisering av kommuners och regioners verksamheter. 

Utredarna konstaterar att välfärdsteknik kan öka självständighet och stärka möjligheten 
för enskilda att klara av att bo i ordinärt boende med eller utan stöd, samt stärka enskildas 
förmåga att öka eller bevara autonomi i särskilt boende. Samtidigt ser utredarna att 
digitaliseringen och utvecklingen mot att använda välfärdstekniska lösningar går 
långsamt, och att individens förutsättningar inte är likvärdiga ur ett nationellt perspektiv. 
Otillräcklig utbyggnad av och tillgång till digital infrastruktur har en negativ påverkan på 
enskildas möjlighet att dra fördel av välfärdstekniska möjligheter. Bristande kunskap och 
kompetens inom både regionernas och kommunernas organisation, på alla nivåer, hindrar 
digitalisering och användande av välfärdsteknik. Olikheterna i förutsättningar nationellt 
skapar också bristande rättssäkerhet och brister i den likvärdighet i livsvillkor som lagen 
eftersträvar.   

För att göra välfärdstekniska lösningar tillgängliga för en bredd av äldre medborgare 
krävs enligt utredarna utökade och jämlika förutsättningar i landet. Förutsättningarna rör 
infrastruktur och tillgång till redskap, kunskap och kompetens på alla nivåer inom 
socialtjänst och hälso- och sjukvård, liksom samverkan mellan huvudmän och mellan 
huvudmän och civilsamhälle, samt ändrat lagstöd för och ändrade arbetssätt i 
handläggning och verkställighet av ärenden som rör personer med nedsatt 
beslutsförmåga. 

I syfte att möjliggöra de utökade och jämlika förutsättningar som krävs, föreslår utredarna 
en rad ändringar i lagstiftning. De föreslagna ändringarna ska medföra likvärdiga 
förutsättningar att besluta om bistånd i form av välfärdstekniska lösningar enligt 
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socialtjänstlag och hälso- och sjukvårdslag, även för personer med nedsatt 
beslutsförmåga. Vidare ett utökat ansvar att upprätta samordnad individuell plan (SIP) 
samt ökade förutsättningar att utbyta information i individärenden.  

Utöver detta presenteras förslag om lagstöd för att kunna använda viss digital teknik när 
insatsens åsyftade värde för individen överstiger det skyddsvärde som omfattas av 
Regeringsformens bestämmelser, ett förslag som för den enskildes del balanseras av 
förslag till stärkt integritetsskydd i lagen om behandling av personuppgifter inom 
socialtjänsten (SoLPUL). 

Utredarna föreslår också nationella program för kompetenshöjning för såväl handläggare 
som för legitimerad och för verkställande personal. Vidare föreslås nationella uppdrag för 
vägledning och styrning för tillämpning i handläggning och i utförande för att öka 
användning av välfärdsteknik.  

Utredarna konstaterar också att kunskap om digitalisering behöver stärkas bland äldre 
personer, samverkan mellan myndigheter behöver stärkas, liksom samverkan mellan 
myndigheter och civilsamhälle, och förutsättningar till kunskapsutveckling behöver ses i 
ett långsiktigt och nationellt perspektiv.  

Den effekt av ökad digitalisering och användning av välfärdsteknik i omsorg om äldre 
som kan innebära minskad fysisk belastning för medarbetare, eller mer effektivt 
resursutnyttjande beskrivs i utredningen som en viktig konsekvens av förväntad 
utveckling. I utredningen klargörs samtidigt att sådana effekter aldrig får vara skäl för att 
välja välfärdsteknik som insats eller lösning.  

Eftersom ansvaret att öka digitalisering och bedriva en rättssäker och jämlik socialtjänst 
och hälso- och sjukvård inte är nytt, anser utredarna att de initiala kostnadsökningar som 
till exempel kompetensutvecklingsinsatser och förstärkt infrastruktur kommer att medföra 
inte är en konsekvens av utredningens resultat i sig. På samma sätt är de 
effektiviseringsvinster som kan uppstå i minskade sjuktal och lättnader i bemanning inte 
förändringar som uppstår omedelbart, utan snarare effekter att räkna med på sikt och inte 
alltid som konsekvens där eventuella merkostnader uppstått.  

Betänkandets förslag: 

Vård och omsorg till dem med nedsatt beslutsförmåga 
Att välfärdsteknik görs tillgängligt för hela bredden av äldre framhålls i utredningen som 
viktig ur perspektiven jämlikhet, likvärdighet och rättssäkerhet. Utredningen fokuserar på 
behovet av att göra välfärdsteknik och digitala stöd och hjälpmedel tillgängliga för äldre 
personer och då särskilt äldre personer med nedsatt beslutsförmåga. Förslagen är inte 
avgränsande till vare sig ålder eller anledning till funktionsvariationer, utan ska vara 
giltiga för alla grupper. Undantaget är att förslagen gäller personer över 18 år vilket är 
kopplat till minderåriga personers vårdnadshavare som beslutsfattare. 

I betänkandet noteras att oavsett om beslutet att använda välfärdstekniska lösningar fattas 
av handläggare i samband med biståndsbeslut, eller i verkställighet i samband med att 
utföraren utformar hur ett biståndsbeslut kommer att verkställas, finns ett behov av tydlig 
lagstiftning för hur ett sådant avgörande kan tas när den enskilde saknar förmåga att 
självständigt förhålla sig till frågan och göra ett eget val.  
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På samma sätt konstaterar utredaren att sådant lagstöd behöver finnas oavsett om behovet 
kommer att tillgodoses i form av en omsorgsinsats via socialtjänstlagen eller som en 
sjukvårdsinsats enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

Utredarna beskriver också att den enskildes behov av samordnat stöd från såväl kommun 
som region är uttalat inom området välfärdsteknik varför man föreslår en förändring även 
vad gäller upprättande av särskild individuell plan (SIP). Denna förändring får ytterligare 
stöd genom förslaget om sekretessbrytande bestämmelse i offentlighets- och 
sekretesslagen (OSL). 

8.7.1 Förslag om vård till människor med nedsatt beslutsförmåga 
Förslag: I 4 kap. patientlagen ska införas en ny bestämmelse av följande lydelse.  

Om det står klart att patienten inte endast tillfälligt saknar förmåga att samtycka till 
hälso- och sjukvård ska vården ges utifrån en bedömning av vad som är bäst för 
patienten i det enskilda fallet. Patientens vilja ska klarläggas så långt som det är möjligt 
och alltid respekteras. 

8.7.2 Förslag om omsorg till människor med nedsatt beslutsförmåga 
Förslag: I 4 kap. socialtjänstlagen införs en ny bestämmelse, 1 d §, av följande lydelse.  

Om det står klart att en enskild inte endast tillfälligt saknar förmåga att samtycka till en 
viss insats får insatsen ges efter en individuell behovsbedömning med utgångspunkt i 
den enskildes bästa. Den enskildes vilja ska klarläggas så långt som det är möjligt och 
alltid respekteras. Vid bedömningen ska iakttas vad som i 3 kap. 8 § föreskrivs om 
användning av digital teknik som medför övervakning eller kartläggning av enskilds 
personliga förhållanden.  

Den enskildes förmåga till samtycke ska bedömas av legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal.  

Av 16 kap. 5 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) framgår att regioner är skyldiga att 
ställa personal till socialtjänstens förfogande för sådana bedömningar.  

För den som inte endast tillfälligt saknar förmåga att samtycka till vård och omsorg ska 
en individuell plan enligt 2 kap. 7 § upprättas om inte särskilda skäl talar emot det.  

I hälso- och sjukvårdslagen införs en ny bestämmelse, 16 kap. 5 §, av följande lydelse:  

Regionen ska till kommunerna inom regionen avsätta de resurser som behövs i fråga 
om hälso- och sjukvårdspersonal för bedömning av en enskilds förmåga att lämna 
samtycke till insatser vid tillämpning av 4 kap. 1 d § socialtjänstlagen (2001:453). 

8.7.3 Förslag om individuell plan (SIP) som metod för välfärdsteknik vid nedsatt 
beslutsförmåga  
Förslag: I 16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen införs ett nytt fjärde stycke av följande 
lydelse.  

Om den enskilde inte endast tillfälligt saknar förmåga att samtycka till upprättandet av 
en individuell plan, får en individuell plan ändå upprättas om hans eller hennes 
inställning till en sådan plan så långt som möjligt klarlagts och det inte finns anledning 
att anta att han eller hon skulle ha motsatt sig detta.  

I 2 kap. 7 § socialtjänstlagen införs ett nytt tredje stycke av följande lydelse.  
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Om den enskilde inte endast tillfälligt saknar förmåga att samtycka till upprättandet av 
en individuell plan, får en individuell plan ändå upprättas om hans eller hennes 
inställning till en sådan plan så långt som möjligt klarlagts och det inte finns anledning 
att anta att han eller hon skulle ha motsatt sig detta. 

8.7.4 Förslag till sekretessbrytande bestämmelse 
Förslag: I offentlighets- och sekretesslagen införs en ny bestämmelse, 26 kap. 9 b §, av 
följande lydelse. 

Om en enskild som fyllt 18 år på grund av sitt hälsotillstånd eller av annat skäl inte kan 
samtycka till att en uppgift lämnas ut, hindrar sekretessen enligt 1 § inte att en uppgift 
om honom eller henne som behövs för att han eller hon ska få nödvändig vård, omsorg, 
behandling eller annat stöd lämnas ut till en myndighet inom hälso- och sjukvården 
eller till en enskild vårdgivare eller en enskild verksamhet på socialtjänstens område i 
samband med upprättande eller uppföljning av individuell plan enligt 2 kap. 7 § 
socialtjänstlagen (2001:453). 

Skydd för den personliga integriteten 
Utredarna beskriver att en utmaning i arbetet med att införa välfärdstekniska lösningar 
har varit och är att säkerställa nödvändigt skydd för den enskildes personliga integritet.  

Den föreslagna ändringen i socialtjänstlagen med innebörden att möjliggöra användande 
av digital teknik som medför övervakning eller kartläggning, tjänar till att öppna för 
tekniska lösningar av typen tillsynskamera och positioneringslarm. Lagstödet är 
nödvändigt då regeringsformen annars förbjuder stat och myndighet att vidta sådana 
åtgärder gentemot enskild, och eftersom dataskyddslagstiftningen (GDPR) ställer krav på 
lagstöd för hanteringen av personuppgifter. I betänkandet poängteras särskilt att den 
enskildes mervärde i ökad trygghet och självständighet i ett sådant sammanhang alltid 
måste bedömas vara större än det integritetskränkande intrånget. 

Samtidigt som den föreslagna ändringen öppnar upp för användande, föreslås en ny 
bestämmelse i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPUL) 
som ska stärka skyddet för den enskildes integritet. Den föreslagna ändringen skärper 
kraven på den kontroll som den som bedriver verksamhet måsta ha över vilka som får 
tillgång till personuppgifter, liksom i vilka sammanhang och i vilken omfattning dessa 
görs tillgängliga.  

Ingen motsvarande förändring föreslås i patientlagen, och utredaren kommenterar att 
förändringen i SoLPUL syftar till att öka likheten mellan de två huvudmännens villkor. 
Men hänsyn till att så många enskilda har behov av samordnade insatser från båda 
huvudmännen och med hänsyn till att vissa insatser kan beslutas utifrån antingen den ena 
lagstiftningen eller den andra beroende på den enskildes behovssituation och syftet med 
insatsen, finns enligt utredaren skäl att göra förutsättningar och krav mer jämlika.  

8.9.1 Lagstöd för att använda viss digital teknik 
Förslag: I 3 kap. socialtjänstlagen införs en ny bestämmelse av följande lydelse.  

Användning av digital teknik som medför övervakning eller kartläggning av den 
enskildes personliga förhållanden får ske inom socialtjänsten under förutsättning att 
ändamålet är att säkerställa eller öka den enskildes trygghet, självständighet, aktivitet 
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eller delaktighet. Värdet av att använda tekniken ska vid en samlad bedömning uppväga 
intrånget i den enskildes personliga integritet. 

8.9.2 Förslag om stärkt informationssäkerhet inom socialtjänsten 
Förslag: I lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPUL) införs 
en ny bestämmelse, 9 §, med ny rubrik(”Informationssäkerhet”) före, av följande lydelse. 

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten ska 

1. bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till sådana uppgifter om 
enskilda som förs helt eller delvis automatiserat. Sådan behörighet ska begränsas till 
vad som behövs för att personen ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter, 

2. se till att åtkomst till sådana uppgifter om enskilda som förs helt eller delvis 
automatiserat dokumenteras och kan kontrolleras, och 

3. göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt 
sådana uppgifter. 

Genom en ändring i 11 § första stycket i SoLPUL ska regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer ges rätt att meddela föreskrifter om tilldelning av behörighet 
för åtkomst till uppgifter som förs helt eller delvis automatiserat, om dokumentation och 
kontroll av elektronisk åtkomst och i fråga om säkerhetsåtgärder vid helt eller delvis 
automatiserad behandling av personuppgifter. 

Stöd till personalen 
I utredningen framförs att det föreligger kompetensbrister vad gäller digitalisering och 
välfärdsteknik inom såväl socialtjänsten som hälso- och sjukvården. Bristerna är enligt 
utredningen påtagliga på alla nivåer i organisationerna. 

Den ojämna kunskapsnivån beskrivs som ett hinder för digitaliseringsprocessen i sig, men 
också som en risk för rättssäkerhet och rätten till likvärdiga insatser både lokalt och 
nationellt.  

8.10.2 Förslag om kompetensutveckling för omsorgspersonal och 
biståndshandläggare 
Förslag: Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Socialstyrelsen ges i uppdrag att se över 
kompetensförsörjningen inom socialtjänsten, särskilt äldreomsorgen. UKÄ och 
Socialstyrelsen ges också i uppdrag att se över vilka behov av och möjligheter till 
specialisering som finns för biståndshandläggare. Vidare föreslås att regeringen anvisar 
medel för framtagandet av att ett standardiserat fördjupningsprogram med inriktning mot 
äldreomsorg för undersköterskor och andra yrkesgrupper. Programinnehållet kan tas fram 
av Vård- och omsorgscollege eller motsvarande aktör med finansiering via Skolverket 
och ges nationell spridning via Myndigheten för yrkeshögskolan. 

8.10.3 Förslag om vägledningsuppdrag till Socialstyrelsen 
Förslag: Socialstyrelsen ges i uppdrag att ta fram stöd för den närmare tillämpningen av 
de nu föreslagna bestämmelserna i patientlagen och socialtjänstlagen om vård och omsorg 
till människor vars beslutsförmåga inte endast tillfälligt är nedsatt. Användning av 
välfärdsteknik behöver belysas särskilt. 
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8.10.4 Kommunernas styrning av utförare 
Förslag: Vinnova får i uppdrag att ta fram modeller för upphandling, stöd och stimulans 
som leder fram till att en lämplig styrning mot en ökad användning av välfärdsteknik 
inom vård och omsorg kan utarbetas, testas och implementeras. I uppdraget ingår att 
involvera berörda myndigheter och intresseorganisationer. 

Samverkan och nationell styrning och stöd 
Utredarna menar att en ökad samverkan och tydligare nationell styrning är nödvändig för 
att främja likvärdighet och rättssäkerhet över landet. Med anledning av detta föreslås 
inrättande av ett nationellt centrum för utveckling av äldreomsorg, där en del i uppdraget 
ska vara digitalisering och välfärdsteknik. 

På samma sätt föreslås Socialstyrelsen få i uppdrag att se över den definition av 
välfärdsteknik som förekommer i Socialstyrelsens termbank.  

8.12.6 Förslag om nationellt centrum för äldreomsorgen 
Förslag: Ett nationellt centrum för utveckling av äldreomsorgen inrättas. En del i 
uppdraget ska vara att bidra med metoder för verksamhetsutveckling inom digitalisering 
och välfärdsteknik. 

8.12.7 Definitionen av välfärdsteknik 
Förslag: Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att se över den definition av välfärdsteknik 
som förekommer i dess termbank. 

8.14 Långsiktig kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning 
Förslag: Regeringen bör inrätta ett nytt strategiskt innovationsprogram som förenar 
teknik, medicin, vård och omsorg. 

8.15 Digital kompetens hos äldre 
Förslag: Offentliga medel bör avsättas för finansiering av invånarutbildning i digital 
kompetens i såväl kommunal regi som för bidrag till sådan verksamhet som bedrivs i 
föreningsform. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontorets samlade bedömning är att stå bakom betänkandet och dess 
förslag. 

Stadsledningskontoret delar bedömningen att den spridning av digitalisering, smart teknik 
och nya arbetssätt som eftersträvas förutsätter flera strategiska vägval. Nationellt, 
regionalt och kommunalt behöver den infrastruktur, de ekonomiska prioriteringar, den 
organisation och den kompetens på alla nivåer skapas, som kan möjliggöra utveckling i 
önskad riktning. Stadsledningskontoret finner att betänkandet fångar upp detta 
förhållande och lämnar konstruktiva förslag. 

Stadsledningskontoret delar utredarnas inställning att välfärdsteknik inte bör ses som 
produkter, utan att det snarare rör sig om tjänster som socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården tillhandahåller för att öka den enskildes självständighet och trygghet. 
Införande av välfärdsteknik handlar således inte om att köpa in vissa produkter utan om 
att utveckla tjänster och införandet av arbetssätt som tillgodoser den enskildes behov på 
nya sätt 
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Förslag om vård och omsorg till dem med nedsatt beslutsförmåga 
Stadsledningskontoret stödjer förslag om lagstöd för biståndsbeslut för personer med 
nedsatt beslutsförmåga (8.7.1 och 8.7.2) Stadsledningskontoret instämmer i att 
bedömningen av beslutsförmåga bör göras av legitimerad personal, men önskar förstärka 
det angelägna i att skapa tydlighet såväl i vad som ska ingå i bedömningen av personer 
vars beslutsförmåga prövas, som i hur samverkan ska ske mellan kommun och region 
avseende resursfördelning och hantering av sådan prövning. Stadsledningskontoret 
instämmer med utredarna i att föreslagna lagändringar inte får ses som ett sätt att 
möjliggöra tvångs- och begränsningsåtgärder eller på annat sätt medföra tvång för den 
enskilde. 

Stadsledningskontoret ser också mot bakgrund till den föreslagna ändringen i 4 kap 1 d § 
SoL att det vore önskvärt med en vägledning för den situation där den enskildes 
uppfattning skiljer sig från hälso- och sjukvårdspersonalens bedömning vad gäller den 
egna beslutsförmågan, men också ifråga om definitionen av den enskildes bästa.  

Biståndsbedömning inom socialtjänsten ska ha fokus på den enskildes förmågor att 
tillgodose sina behov. I utredningsprocessen ska handläggaren identifiera hur den 
enskilde kan tillgodose sina behov med olika stöd och hjälpmedel för att uppnå skälig 
levnadsnivå. Det är enligt stadsledningskontoret rimligt att i den processen först 
undersöka hur den enskilde självständigt, med stöd av hjälpmedel, kan uppnå skälig 
levnadsnivå innan utredningen inriktas på behov av personalstöd. Det avgörande bör 
samtidigt vara individens egen upplevelse av vilket val av insatser som bäst främjar 
självständighet och skälig levnadsnivå. Stadsledningskontoret ser också ett behov av att 
belysa frågan om nedsatt beslutsförmåga ur ett funktionshinderperspektiv. 

Att beslut om bistånd i form av välfärdsteknisk lösning sker i utredningsfas av ärendet 
stärker rättssäkerheten eftersom den enskilde ges möjlighet att överklaga beslutet. 
Samtidigt minskar risken för att val av lösning sker mot bakgrund av arbetsmiljö- eller 
resurshänsyn. Stadsledningskontoret noterar samtidigt att vissa biståndsinsatser, 
exempelvis vård- och omsorgsboende, till sin karaktär är utformade för att täcka den 
enskildes alla behov. Frågan är om möjligheten att välja utformning av stöd till individen 
inom ramen för en sådan insats bör ligga i verkställighet, enligt principen att 
biståndsbedömningen rör beslut om vad som behöver förändras, medan verkställighet i 
sin genomförandeplan tillsammans med den enskilde beskriver hur arbetet för att nå 
önskad förändring ska ske. Det skulle möjliggöra för boendet att tillsammans med den 
enskilde och dennes företrädare prova olika lösningar för att hitta det som fungerar allra 
bäst. Ett argument för att hantera utformningen i verkställighet är att det kan underlätta 
rörlighet i genomförandets utformning, såtillvida att valet att ändra mellan teknikstöd 
eller personbaserat stöd kan ske utan mellanliggande utredningsförfarande och 
biståndsbeslut. Samtidigt förutsätter detta möjligheten att i alla särskilda boenden erbjuda 
möjlighet till både välfärdstekniska lösningar och personalstöd, vilket måste säkerställas 
dels genom utbyggnad av infrastruktur och tillgång till hjälpmedel, dels av tillräcklig 
resurstilldelning för bemanning.  

Förslaget att lagstifta om samordnad individuell plan (8.7.3) som metod vid beslut om 
välfärdstekniska lösningar vid nedsatt beslutsförmåga är enligt vad stadsledningskontoret 
erfar en bra lösning. Även i detta sammanhang är det av stor vikt med tydlighet i hur 
bedömning av beslutsförmåga görs. Stadsledningskontoret bedömer att förslaget om 
sekretessbrytande bestämmelse (8.7.4) kommer att underlätta för samverkan. Det är 
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angeläget att säkerställa arbetssätt som styr att sammanhanget är just den samordnade 
individuella planen och dess uppföljning, och att de uppgifter som i så fall lämnas ut 
verkligen behövs för att säkerställa stöd och insatser. I detta sammanhang är det enligt 
stadsledningskontoret viktigt att tydliggöra hur bedömning sker, samt att den 
dokumenteras. 

Förslag om skydd för den personliga integriteten 
Stadsledningskontoret ser att den föreslagna ändringen i socialtjänstlagen med stöd för att 
använda viss digital teknik (8.9.1) är en viktig förutsättning för att nå ut brett med 
välfärdstekniska lösningar som kameratillsyn och olika former av larm.  

Stadsledningskontoret föreslår att ordet självbestämmande kan infogas i föreslaget 
lagrum, då begreppet tillför betydelse utöver den som kommer av delaktighet och 
självständighet. Stadsledningskontoret ser också att diskussionen om integritet i 
sammanhanget kan behöva få ett bredare perspektiv. Att som enskild till följd av en 
funktionsnedsättning behöva tillsyn eller att ens förflyttningar övervakas upplevs av 
många som integritetskränkande. Huruvida ett tekniskt hjälpmedel eller ett personligt 
stöd upplevs som mer eller mindre integritetskränkande är sannolikt till stor del en fråga 
om individuell upplevelse. Val av insats bör, oavsett om det sker i utredningsfas eller i 
verkställighet, utgå från största möjliga självbestämmande och självständighet för den 
enskilde.  

Stöd till personalen 
Stadsledningskontoret ställer sig bakom utredarnas förslag om statlig satsning på 
kompetensutveckling för att driva digitalisering och användning av smart teknik.  

Stadsledningskontoret menar att det är nödvändigt med kompetensutveckling för 
handläggare och legitimerad personal, såväl i lagstöd för handläggning, förskrivning, 
beslutsfattande och samverkan som i faktisk kunskap om välfärdstekniska lösningar. 
Goda kunskaper om möjliga lösningar är en nödvändig förutsättning för att genom 
information och dialog erbjuda den enskilde chansen att ta ställning till och välja 
välfärdstekniska lösningar. En utgångspunkt i allt beslutsfattande måste vara att vidta alla 
möjliga åtgärder för att underlätta den enskildes egna val, innan övervägande om nedsatt 
beslutsförmåga blir aktuellt. Stadsledningskontoret menar också att grundutbildning för 
socionomer bör få utökad inriktning på åldrande, äldres livsvillkor och välfärdstekniska 
möjligheter och att sådan grundkompetens är nödvändig för att tillgodogöra sig 
fortsättningsutbildning i välfärdsteknik. 

För utförande personal föreligger behov av kompetensutveckling dels i den teknik som 
finns tillgänglig, dels i arbetssätt och metoder för att introducera, motivera, testa, träna 
och utvärdera insatsers effekt tillsammans med den enskilde. Några exempel kan vara 
utbildningar inom professionell kommunikation, etiska och moraliska aspekter, psykisk 
ohälsa och missbruk samt om hot och våld. Stadsledningskontoret förordar en utveckling 
i denna riktning inom ramen för Vård och omsorgsprogrammet i samverkan med Vård 
och Omsorgscollege. 

Stadsledningskontoret menar också att kompetensutveckling behöver omfatta den 
politiska såväl som den ledningsstrategiska nivån, liksom chefer och arbetsledare inom 
socialtjänst och hälso- och sjukvård. Långsiktig och hållbar förändring i arbetssätt och 
metod förutsätter aktiva chefer som både leder, följer upp och utvärderar utvecklingen. 
Här ser stadsledningskontoret att en framgångsrik digitaliseringsprocess förutsätter att 
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kompetenshöjande insatser sker i fas med investeringar i infrastruktur och redskap. Höjd 
kunskap och kompetens om digitalisering och välfärdsteknik måste åtföljas av tekniska 
förutsättningar på samma nivå. Än idag saknas i delar av verkställighet tillgång till wifi, 
smarta telefoner och tillgång till verksamhetssystem.  

Erfarenheter visar att ny teknik och nya arbetssätt tillsammans med ny kompetens måste 
implementeras över tid. Processen i sig är initialt resurskrävande och innebär ofta 
avvikelser som måste justeras, vilket försvårar snarare än underlättar för berörd personal. 
Såväl kommuner som regioner måste ta ansvar för detta, genom att tillsätta resurser för 
omställningsperioden, om de ska kunna uppfattas som attraktiva arbetsgivare. 
Stadsledningskontoret ser att ansvar för detta behöver tas också på nationell nivå. 

Kommunernas styrning av utförare 
Göteborgs Stad ställer sig bakom förslaget att ge Vinnova i uppdrag att arbeta med 
frågan. Enligt samma logik som att enskilda ska beredas rättssäkerhet och likvärdighet 
oavsett var i landet man bor, måste kommunernas styrning av utförare utformas så att 
enskildas behov tillgodoses likvärdigt oberoende av om verksamheten drivs i offentlig 
eller privat regi. Frågan är komplex, och stadsledningskontoret vill understryka vikten av 
ökat nationellt stöd. 

Grundläggande förutsättningar i form av infrastruktur 
Stadsledningskontoret ser positivt på betänkandets förslag och önskar ännu mer förstärka 
behovet av en nationell standard. Stadsledningskontoret ser att förutsättningar i form av 
infrastruktur är eftersatta och ojämna vilket försvårar digitalisering och införande av 
välfärdsteknik i omsorgen. En ambition om rättssäker och likvärdig tillgång till 
välfärdstekniska lösningar i landet, kräver enligt stadsledningskontoret en tydlig styrning 
med öronmärkta medel avsatta, som inte riskerar att konkurrera med behov i 
kärnverksamheternas uppdrag och budget. 

Vid införskaffande av Trygghetsskapande teknik kopplat till verksamhetsutveckling i 
vård och omsorg finns idag inga generiska krav ställda gällande certifieringar av 
produkter och leverantörer kopplat till exempelvis semantisk och teknisk 
interoperabillitet, informationssäkerhet, integrationsstandarder och så vidare. Göteborgs 
Stad ser att dessa krav idag måste specificeras vid varje upphandling, vilket är svårt att 
genomföra utan att utesluta vissa leverantörer och därmed riskera oförenlighet med lagen 
om offentlig upphandling (LOU). Nationella certifieringsstandarder för denna typen av 
produkter skapa bättre förutsättningar. Vid införskaffandet av produkter och tjänster är 
det viktigt med rätt kompetenser i analysarbetet för att täcka in alla aspekter av 
leveransen. 

Ett säkerställande av den enskilde brukarens behov av stöd genom digitalisering och 
välfärdsteknik förutsätter beslut om strategier och investeringar i infrastruktur. 
Stadsledningskontoret ser positivt på en nationellt definierad basnivå, som måste finnas 
tillgodosedd. Strategiska vägval måste göras när särskilda boenden utformas, om nya 
arbetssätt och användning av ny teknik ska kunna bli en del av omsorgens vardag.  

Samverkan och nationell styrning och stöd 
Stadsledningskontoret välkomnar utredarnas förslag att inrätta ett nationellt 
kompetenscentrum som omfattar hela äldreomsorgsfrågan. De kompetenscentrum som 
finns hanterar enbart en särskild fråga, exempelvis anhörigstöd och demensvård, och inte 
hela verksamhetsområdet.  Utmaningarna idag och framöver är många och stora, allt fler 
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äldre som behöver vård och omsorg, stora rekryteringsbehov, hög sjukfrånvaro, brister i 
arbetsmiljön och låg utbildningsnivå samt bristande språkkunskap bland medarbetare. Ett 
nationellt kompetenscenter skulle kunna bidra till utveckling av branschgemensamma 
metoder och arbetssätt som är en viktig del i implementeringen av ny teknik.  

Stadsledningskontoret ser också att en förnyad definition av begreppet välfärdsteknik 
behöver ta hänsyn till att utvecklingstakten inom området gör att tekniska exempel, som 
trygghetskamera, ofta åldras mycket snabbt. Detta förhållande stärker ytterligare 
argumentet för att välfärdsteknik bör ses som tjänster snarare än produkter, med fokus på 
att se till värdet som tjänsten tillför den enskilde. En möjlighet vore att använda 
välfärdstjänster som ett samlingsbegrepp, med underkategorier varav välfärdsteknik 
skulle utgöra en. 

Långsiktig kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning 
Stadsledningskontoret menar att en förutsättning för att kompetensutveckling ska få en 
långsiktig effekt är att välfärdssektorn finner annorlunda sätt att arbeta med kontinuitet. 
En hög kompetens kan inte upprätthållas eller ens byggas upp om verksamheterna saknar 
kontinuitet i ledning och styrning, i bemanning och i arbetssätt.  

Digital kompetens hos äldre 
Göteborgs Stad ställer sig bakom betänkandets förslag för att stärka digital kompetens 
hos äldre. Göteborgs Stad önskar samtidigt lyfta fram att framtidens äldre kommer att 
utgöra en större grupp, men ökande spännvidd i ekonomiska förutsättningar. En risk inför 
framtiden är att enskilda personers bristande ekonomiska förutsättningar får en 
segregerande effekt, vilken kan inverka negativt på gruppens hälsa och välbefinnande. 
Enskilda personers förutsättningar att ta dela av det digitala samhället kan också innebära 
ett ojämlikt tillträde till välfärdstjänster. 

Framtidsperspektiv  
Stadsledningskontoret finner att utredarna på ett mycket bra sätt beskriver olika 
utmaningar med den nya teknik som finns, och möjligheter för privatpersoner att nyttja 
den. En reflektion är att denna diskussion är så viktig att den kunde ges ett tydligare 
utrymme redan tidigt i betänkandet, liksom större utrymme i sammanfattningen. 

Digitalisering och smart teknik kan innebära ökad och förlängd självständighet för 
enskilda, liksom minskad belastning för personal och effektiviseringsvinster. Det finns 
också en oro för att tekniska lösningar kommer att ersätta fysiska möten med personal, 
och att detta kommer att leda till ytterligare oönskad ensamhet bland äldre. 
Stadsledningskontoret finner att löpande uppföljning av valda bistånd samt av enskildas 
upplevelse är central för att maximera nyttan och undvika risker när utvecklingen går 
vidare. 

Utmaningen för kommuner och regioner att hitta gemensamma lösningar för en 
framgångsrik digitaliseringsprocess och rättssäkra och jämlika förutsättningar för äldre i 
hela landet är en komplex fråga. Stadsledningskontoret ser positivt på det 
regeringsuppdrag (S2020/04363/SOF) som i maj 2020 lämnades till Myndigheten för 
vård- och omsorgsanalys med uppdrag att utvärdera nu gällande överenskommelse 
mellan staten och Sveriges Kommuner och regioner om digitalisering inom 
äldreomsorgen. Uppdraget kommer delredovisas hösten 2021 och slutredovisas i mars 
2023, och en del i uppdraget är att utreda digitaliseringens inflytande på 
verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet i äldreomsorgen. 
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Stadsledningskontoret ställer sig bakom betänkandets förslag och föreslår att yttrande 
över betänkandet Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14), i enlighet med 
bilaga 2 i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Socialdepartementet. 
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Sammanfattning 

 
 
 

 
Utredningens inriktning i korthet 

Denna utredning har haft i uppdrag att se över och lämna förslag på 
åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik. En central del 
har handlat om att vid behov lämna författningsförslag med fokus 
på reglering av samtycke från personer med nedsatt beslutsförmåga. 
Utredningen har också haft i uppgift att analysera vilka effekter 
användning av välfärdsteknik kan ha på behovet av personal i äldre- 
omsorgen, liksom att lämna förslag i fråga om dels samverkan, natio- 
nellt stöd och myndigheternas roll, dels adekvat stöd, kunskap och 
förbättrade förutsättningar för personalen. 

Vi vill uppmuntra till och underlätta spridningen av dagens väl- 
färdstekniska lösningar som kan införas på kort sikt. Det lägger 
också en god grund för införandet av andra, mer utvecklade och 
avancerade lösningar i framtiden. Den digitalisering och kunskaps- 
tillväxt som pågår kommer att leda till förändringar av samhällets 
organisering av service och tjänster inom alla områden. Sammantaget 
får det stor effekt på arbetslivet med krav på ny kompetens och för- 
ändringar av hur verksamheter utformas och arbete bedrivs. Utveck- 
lingen är snabb och inte alltid förutsägbar. 

 

Vad är välfärdsteknik? 

Utredningen har under hela arbetet haft en bredare syn på välfärds- 
teknik än beskrivningen i Socialstyrelsens termbank. Utredningens 
utgångspunkt har snarare varit ”stödjande omgivning för ett aktivt 
liv” (AAL) vilket inkluderar alla typer av tekniker med ett användar- 
perspektiv som syftar till att förbättra kvaliteten på välfärdstjänster 
genom ökad självständighet, oberoende och värdighet för mottagare 
av hälso- och sjukvård eller omsorgstjänster. 
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Sammanfattning SOU 2020:14 
 

 

 
 

Det leder tanken fel att se på välfärdsteknik som produkter, efter- 
som det snarare rör sig om tjänster som socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården tillhandahåller för att öka den enskildes självständighet 
och trygghet. Införande av välfärdsteknik handlar således inte om att 
köpa in vissa produkter utan om att utveckla tjänster och införandet 
av arbetssätt som tillgodoser den enskildes behov på nya sätt. 

En tjänst som förekommer redan i dag är digital nattillsyn, dvs. 
tillsyn på distans där personal använder en kamera ett förutbestämt 
antal gånger per natt för att observera att personen ligger i sin säng. 
Eftersom personen ändå sover minskar kameratillsyn nattetid inte 
tiden för personlig kontakt samtidigt som insatsen frigör arbetstid. 
Inte sällan innebär det också mindre bilkörning för hemtjänstens del. 

I särskilda boenden för äldre förekommer passiva larm i form av 
sensorer som larmar tyst till personalens mobiltelefoner. Det kan 
handla om en larmmatta på golvet som utlöser ett larm när någon 
stiger på mattan på golvet. Dörrsensorer larmar när en dörr öppnas. 
Härigenom får personal en indikation på att personen kan behöva 
stöd och kan komma dit om man tror att det behövs. Syftet är inte 
minst att förebygga fallolyckor. 

Digital teknik av detta slag kan också minska förekomsten av 
olagliga tvångs- och begränsningsåtgärder inom äldreomsorgen, t.ex. 
låsta dörrar. I stället för att få sin rörelsefrihet begränsad eller behöva 
stå under ständig övervakning av en annan människa, kan t.ex. en 
person med demenssjukdom röra sig självständigt inom ett visst om- 
råde med hjälp av gps (s.k. geofence). Om personen lämnar området 
går ett larm till personalen som kan möta upp personen för att ge 
stöd. Tjänsten kan även användas som ett mobilt trygghetslarm utom- 
hus, både aktivt och passivt larm. Självständigheten utomhus kan öka 
även för dem som har svårt att hitta hem. Riskerna med att gå vilse 
minskar när det enkelt går att antingen guida individen hem eller 
möta upp och ledsaga hem. För många anhöriga kan det upplevas som 
en stor lättnad. 

Oavsett val av digital tjänst ska insatsen utgå från individens be- 
hov och förutsättningar och utformas tillsammans med personen. 

Äldreomsorgen har redan och kommer framöver att få ännu större 
svårigheter att rekrytera tillräckligt med kompetent personal. Kom- 
petensförsörjningen kan inte uteslutande ta sikte på att attrahera 
och rekrytera ny omsorgspersonal, utan måste även handla om att ta 
tillvara den fulla potentialen hos redan anställda genom att skapa 
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en hållbar och attraktiv arbetsmiljö. Genom digitalisering och använd- 
ning av välfärdsteknik kan arbetet organiseras på sätt som kan inne- 
bära att personalen får mer tid till omsorgsarbetet och mer flexibili- 
tet i utförandet, vilket i sin tur kan bidra till minskad stress och även 
minska belastningsskador hos omsorgspersonalen. 

 

Hinder och osäkerheter som hämmar utvecklingen 

Kommunerna har kommit olika långt när det gäller digitaliseringen 
inom äldreomsorgen men fortfarande är det mycket få äldre som får 
tillgång till tjänster utformade med välfärdsteknik, trots de fördelar 
som välfärdstekniken har i olika avseenden. I ett nationellt perspek- 
tiv går det långsamt, trots flera lyckosamma projekt på kommunnivå. 
Att gå från projekt till breddinförande har visat sig svårt för kom- 
munerna. 

I syfte att skapa sig en egen bild av vad som kan främja ett bredare 
införande av välfärdsteknik har utredningen gjort en bred kartlägg- 
ning och haft kontakt med många olika aktörer av skilda slag. Då har 
sex huvudsakliga hinder för ett bredare införande framträtt: 

1. Osäkerhet kring de juridiska förutsättningarna att tillhandahålla 
välfärdsteknik till dem med nedsatt beslutsförmåga. 

2. Bristande digital infrastruktur, både i fråga om den tekniska infra- 
strukturen och när det gäller digitalt informationsutbyte. 

3. Bristande kompetens i fråga om digitalisering och välfärdsteknik 
i alla yrkesgrupper inom äldreomsorgen. 

4. Bristande samverkan och samordning mellan huvudmän men ock- 
så mellan stat, region och kommun. 

5. Bristande nationell styrning – statliga myndigheters uppdrag över- 
lappar och styrningen upplevs ibland som motsägelsefull. 

6. Fragmentiserad kunskapsbildning inom äldreomsorgen. 
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Rättsliga förutsättningar 

Lagstiftning i vid bemärkelse kan hindra eller hämma digital utveck- 
ling på flera sätt, inte bara genom uppenbara rättsliga hinder utan 
också till följd av rättslig osäkerhet eller en avsaknad av reglering. 
Redan av utredningens direktiv framgår att det finns oklarheter i lag- 
stiftningen om på vilket sätt personer med nedsatt beslutsförmåga 
kan erbjudas tjänster med hjälp av välfärdsteknik. Utredningen har 
kunnat iaktta denna osäkerhet hos flera professioner och på olika 
nivåer i kommunerna. Det handlar om hur vård och omsorg kan till- 
handahållas personer med nedsatt beslutsförmåga i allmänhet och 
med stöd av välfärdsteknik i synnerhet. Olika tolkningar av rätts- 
läget har uppstått och rättsliga argument blandats med praktiska och 
etiska argument, i syfte att finna hanterliga lösningar på de problem 
som uppstår i verksamheten när lagen inte tillhandahåller lösningar 
för att tillgodose att personer med nedsatt beslutsförmåga ges vård 
och omsorg på lika villkor som andra. Att det inte finns tydliga regler 
skapar stor osäkerhet för berörd personal och för den kommun som 
överväger att investera i tekniken. Det är sannolikt att bristen på lag- 
stöd bromsat införandet av välfärdsteknik i kommunerna. 

En analys av det nu gällande rättsläget visar att regelverket inom 
hälso- och sjukvården inte reglerar situationen då icke akuta hälso- 
och sjukvårdsinsatser behöver erbjudas personer med mer varaktigt 
nedsatt beslutsförmåga. Det framstår som anmärkningsvärt och 
olämpligt att det saknas lagstöd för vård i dessa inte alltför ovanliga 
situationer. 

Om inte lagen ändras kommer rättsläget att fortsätta att utgöra 
ett hinder för den nödvändiga moderniseringen av äldreomsorgen. 
En annan konsekvens som vi kunnat iaktta är att den som lider av 
kognitiv svikt exkluderas från insatser som involverar användningen 
av digital teknik, vilket strider mot principen om jämlik vård. Sam- 
manfattningsvis har vi från alla håll uppfattat starka önskemål om 
lagstiftning och vi föreslår därför regler på detta viktiga område. 

En viktig utgångspunkt har därvid varit att lagstiftningen inte ska 
möjliggöra tvång. Den enskildes vilja måste alltid respekteras oavsett 
om personen har nedsatt beslutsförmåga eller ej. Om den enskilde 
motsätter sig en insats eller åtgärd får man undersöka om det går att 
göra några anpassningar så att den enskilde kan acceptera insatsen. 
Ett problem för professionen är dock att det inte alltid är tydligt vad 
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den enskilde säger nej till eller vad han eller hon egentligen har för 
uppfattning. För individer med långt framskriden demenssjukdom 
kan det vara särskilt svårt och kräva särskild kompetens. 

Vi har övervägt om den lagstiftning som föreslås bör rikta in sig 
på välfärdsteknik enbart eller om den bör ha en mer generell tillämp- 
ning. Under utredningens gång har det blivit tydligt att det som 
efterfrågas är en mer generellt inriktad lagstiftning som ska gälla vid 
nedsatt beslutsförmåga oavsett vilken typ av insats som är aktuell för 
den enskilde. Detta synsätt ligger också i linje med uppfattningen att 
det inte är någon artskillnad på när insatser inom vård och omsorg 
utförs med hjälp av välfärdsteknik och när de inte gör det. 

En annan utgångspunkt har varit att man för varje situation bör 
låta professionen ta ställning till om personen har nedsatt besluts- 
förmåga och vilka omsorgsåtgärder som den enskilde är i behov av. 
Vi föreslår således ingen lösning som bygger på att särskilda ställ- 
företrädare ska utses. Arbetssättet måste fungera i verkligheten. De 
arbetssätt som finns i dag på sina håll fungerar och bör legaliseras. 

Vi ser emellertid ett behov av att betona vikten av hälso- och sjuk- 
vårdens särskilda kompetens i detta sammanhang. I dag bor många 
äldre kvar hemma även när de är svårt sjuka. Den utvecklingen kan 
förväntas fortsätta. För att säkerställa att socialtjänstens bedömningar 
vilar på ett gott beslutsunderlag både vad gäller beslutsförmågan och 
de medicinska och sociala behoven hos den enskilde, behöver flera 
professioner samarbeta personcentrerat i team. Sådan samverkan sker 
redan i dag inom ramen för regleringen om samordnad individuell 
plan (SIP) men också i särskilda boenden för äldre. Det finns gott 
om stöd för ett sådant synsätt, bl.a. i Socialstyrelsens standardiserade 
insatsförlopp vid demenssjukdom och nationella riktlinjer för vård 
och omsorg vid demenssjukdom, men också i vägledningar om SIP som 
tagits fram av Socialstyrelsen, SKR och Svenskt Demenscentrum. 
I Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderas exempelvis att 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten erbjuder vård och omsorg 
utifrån ett multiprofessionellt teambaserat arbetssätt till personer med 
demenssjukdom, t.ex. genom regelbundna träffar där både vården 
och omsorgen deltar. 

Här ska dock framhållas att lagförslaget inte är begränsat till vissa 
diagnoser. Frågan är om personen har förmåga att samtycka eller ej. 
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Förslag i fråga om vård och omsorg vid nedsatt beslutsförmåga 

Vi föreslår en reglering i patientlagen (2014:821) och en reglering i 
socialtjänstlagen (2001:453) som tydligt gör det möjligt att ge vård 
och omsorg till människor med varaktigt nedsatt beslutsförmåga. 
Förslagen utgår från metoder som används i dag. 

I 4 kap. patientlagen föreslås en bestämmelse som lyder: 

Om det står klart att patienten inte endast tillfälligt saknar förmåga att 
samtycka till hälso- och sjukvård ska vården ges utifrån en bedömning 
av vad som är bäst för patienten i det enskilda fallet. Patientens vilja ska 
klarläggas så långt som det är möjligt och alltid respekteras. 

 

Bestämmelsen kommer att kunna tillämpas inom all hälso- och sjuk- 
vård, även om vårt fokus har legat på den kommunalt finansierade 
hälso- och sjukvården (särskilda boenden). Bestämmelsen kodifierar 
dagens tillämpning. 

I socialtjänstlagen föreslås en i stort sett likalydande regel för att 
underlätta tillämpningen, men med tillägget att den enskildes för- 
måga till samtycke ska bedömas av legitimerad hälso- och sjukvårds- 
personal. Eftersom kommunerna inte alltid kommer ha tillgång till 
sådan personal och för att säkerställa en god kvalitet i bistånds- 
bedömningarna för denna särskilt utsatta grupp, vill vi som huvud- 
regel att en samordnad individuell plan upprättas i samband med 
biståndsbedömningen. Motsvarande kan dock uppnås även på andra 
sätt beroende på socialtjänstens organisation i den enskilda kommu- 
nen. Här ska framhållas att det inte i första hand är läkare som vi har 
haft i åtanke utan en sjuksköterska, gärna en demenssjuksköterska, 
eller en arbetsterapeut. Om samverkan inte går att lösa på annat sätt 
måste kommunen kunna kräva att regionen ställer legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal till förfogande för dessa bedömningar. Därför 
föreslås en sådan regel i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). 

Biståndshandläggaren ska till grund för sin bedömning lägga vad 
som vid en personcentrerad bedömning får anses vara till den enskil- 
des bästa, vilket bör utgå från en bedömning av vilka åtgärder som 
står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, så 
långt detta är möjligt och lämpligt. Socialtjänsten ska alltså verka för 
att den enskilde får den vård och omsorg som i mer objektiv mening 
anses vara bäst för personens liv och hälsa. Det utesluter inte att man 
beaktar även önskemål från anhöriga eller vad personen tidigare har 
gett uttryck för, om sådant underlag finns. Den enskildes aktuella 
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vilja måste så långt möjligt klarläggas. På detta område finns redan 
en del metodstöd från bl.a. Socialstyrelsen. Om det går att slå fast 
vad den enskilde vill, måste detta respekteras. 

Det är naturligtvis alltid viktigt att hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten dokumenterar sin verksamhet i enlighet med gällande 
bestämmelser och när det gäller insatser till människor med nedsatt 
beslutsförmåga är det av helt avgörande betydelse för möjligheterna 
till uppföljning och efterkontroll. Det gäller utredningen av den en- 
skildes behov, bedömningen av personens beslutsförmåga, vilken 
insats som det gäller och om personen motsätter sig åtgärden i fråga. 

För att underlätta tillämpningen föreslås också ändringar i reg- 
lerna om individuell plan i socialtjänstlagen respektive hälso- och 
sjukvårdslagen samt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
En individuell plan ska få upprättas om den enskildes inställning till 
en sådan plan så långt som möjligt klarlagts och det inte finns anled- 
ning att anta att han eller hon skulle ha motsatt sig detta. Vi föreslår 
också ett regeringsuppdrag till Socialstyrelsen om att ta fram vägled- 
ning för den närmare tillämpningen av bestämmelserna. Sådan väg- 
ledning kan med fördel bygga på de olika metodstöd om bl.a. välfärds- 

teknik som redan tagits fram av olika myndigheter. 
Våra förslag är inte begränsade till en viss ålderskategori, men rör 

bara insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. 
Vi föreslår inga förändringar i lagen (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS). 

 

Skyddet för den personliga integriteten 

Användningen av välfärdsteknik kan ibland inkräkta på det grund- 
lagsreglerade skyddet för den personliga integriteten. Det gäller 
sådan teknik som kan anses medföra övervakning eller kartläggning 
av enskildas personliga förhållanden. Begränsningar i det skydd för 
den personliga integriteten som föreskrivs 2 kap. 6 § andra stycket 
regeringsformen får göras i lag, men endast för att tillgodose ända- 
mål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen 
får heller aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det 
ändamål som har föranlett den. Vi föreslår därför en bestämmelse i 
socialtjänstlagen som ska tydliggöra att välfärdsteknik får användas 
inom socialtjänsten och för vilka ändamål. Vi bedömer att sådant lag- 
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stöd behövs också för att samtycke inte anses som en lämplig rättslig 
grund för myndigheters behandling av känsliga personuppgifter. 
Bestämmelsen gäller dock både för det allmänna och för privata ut- 
förare. Värdet av att använda tekniken ska vid en samlad bedömning 
uppväga intrånget i den personliga integriteten. I korthet ska be- 
dömas om fördelarna för individen gör att intrånget i den personliga 
integriteten framstår som proportionerligt. 

Eftersom bestämmelsen ger lagstöd för användning av välfärds- 
teknik, behöver den enskilde inte lämna uttryckligt samtycke till 
intrånget för att tillmötesgå kravet på samtycke i 2 kap. 6 § andra 
stycket regeringsformen. Det betyder inte att den enskilde inte kan 
motsätta sig intrånget, eftersom insatser och åtgärder enligt social- 
tjänstlagen ges på frivillig grund. Däremot är inte längre ett sam- 
tycke en avgörande förutsättning för att åtgärden ska vara laglig. 

Vid proportionalitetsbedömningen bör beaktas bl.a. vilket integ- 
ritetsintrång som uppstår om samma behov i stället tillgodoses med 
hjälp av personal, om tekniken stärker personens självständighet, 
vilka negativa konsekvenser som personen riskerar om tekniken inte 
används, hur åtgärden ska utföras, om teknik som främjar skyddet av 
den enskildes personliga integritet används och var övervakningen ska 
ske, dvs. om det är utomhus eller tvärtom i den enskildes sovrum. 

Äldreomsorgens förmåga att hantera hot och risker samt förmåga 
till skyddsåtgärder är avgörande för allmänhetens förtroende, oav- 
sett om informationen hanteras i den egna verksamheten eller av en 
leverantör. Dessvärre visar Socialstyrelsens årliga uppföljningar av 
välfärdsteknik och e-hälsa i kommunerna att det finns vissa brister i 
socialtjänstens informationssäkerhet även om utvecklingen går i rätt 
riktning, särskilt efter ikraftträdandet av dataskyddsförordningen. 

För att skapa acceptans för ett breddinförande av välfärdsteknik 
inom socialtjänsten behöver kommunerna bli bättre på att skydda 
enskildas känsliga personuppgifter. Vi föreslår därför regler i lagen 
(2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten 
som kan läggas till grund för föreskrifter från Socialstyrelsen, lik- 
nande myndighetens föreskrifter och allmänna råd om journalföring 
och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. 



21 

SOU 2020:14 Sammanfattning 
 

 

 
 

Utveckla kompetensen 

Svårigheterna med att införa välfärdsteknik visar sig ofta när man ska 
ta steget från projekt till breddinförande. Införande av välfärds- 
teknik bör inte ses som en fråga enbart för socialnämnden utan som 
del av digitaliseringen i en kommun. Inte heller ska det ses som en 
isolerad process skild från annat förändrings- och utvecklingsarbete. 

För ett framgångsrikt breddinförande krävs ett engagerat arbete 
med förändringsledning, där kommunpolitiker, högsta tjänstemanna- 
ledning och verksamhetschefer är inkluderade. Att alla nivåer av led- 
ningen är insatta, motiverade och aktiva i arbetet med välfärdsteknik 
skapar förutsättningar för den uthållighet som krävs för att lyckas. 
Samverkan inom kommunen och regionalt är nödvändigt. 

Vidare är personalens kompetensutveckling en framgångsfaktor. 
Introduktion av digital teknik leder ofta till nya arbetssätt, vilket 
ställer krav på kompetensutveckling, delaktighet i beslutsprocessen 
och förebyggande arbetsmiljöarbete. Framtidens äldreomsorg måste 
kännetecknas av ett kollegialt lärande, kontinuerlig kompetensutveck- 
ling och medarbetardriven innovation. 

Vi föreslår att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Socialstyrel- 
sen ges i uppdrag dels att se över kompetensförsörjningen inom 
socialtjänsten och då särskilt äldreomsorgen, dels att se över vilka 
behov av och möjligheter till specialisering som finns för bistånds- 
handläggare. Vidare föreslås att regeringen anvisar medel så att ett 
särskilt fördjupningsprogram för undersköterskor och andra yrkes- 
grupper med inriktning mot äldreomsorg tas fram på nationell nivå 
och ges spridning genom Myndigheten för yrkeshögskolan. 

Vi föreslår också att Socialstyrelsen ges i uppdrag att ta fram stöd 
för den närmare tillämpningen av de nu föreslagna bestämmelserna i 
patientlagen och socialtjänstlagen om vård och omsorg till personer 
med nedsatt beslutsförmåga, särskilt i fråga om välfärdsteknik. 

Vi föreslår även att offentliga medel avsätts för finansiering av 
invånarutbildning i digital kompetens i såväl kommunal regi som för 
bidrag till sådan verksamhet som bedrivs i föreningsform. 

Slutligen föreslås att Vinnova får i uppdrag att i samverkan med 
berörda myndigheter och andra aktörer ta fram modeller för upp- 
handling, stöd och stimulans som leder fram till att en lämplig styr- 
ning mot ökad användning av välfärdsteknik inom vård och omsorg 
kan utarbetas, testas och implementeras inom socialtjänsten. 
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Styrning och stöd på nationell nivå 

Kommunerna har återkommande efterfrågat ett bättre stöd från den 
nationella nivån när det gäller införandet av välfärdsteknik inom 
äldreomsorgen. De anser sig behöva mer konkret stöd för att till- 
godogöra sig utbudet, hitta goda exempel och diskutera sina egna 
förutsättningar och behov. För att påskynda utvecklingen på områ- 
det efterfrågas en tydligare nationell samordning och styrning.1

 

Den statliga styrningen av äldreomsorgen i Sverige är svag vid en 
internationell jämförelse, vilket bl.a. sammanhänger med principen 
om kommunal självstyrelse. Det underlättar inte ett breddinförande 
av välfärdsteknik. En välfungerande samverkan mellan huvudmännen 
och med staten kan inte helt kompensera för bristfälliga ekonomiska 
förutsättningar. I ett ekonomiskt pressat läge läggs inte resurser på 
annat än det som är prioriterat och nödvändigt. 

Lagändringar behövs i fråga om personuppgiftshantering inom 
och mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård i syfte att underlätta 
samordning mellan huvudmän och därmed höja patientsäkerheten 
och öka kvaliteten i verksamheterna. Här kan konstateras att reger- 
ingen har tillsatt en utredning om översyn av vissa frågor som rör 
personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverk- 
samhet (S 2019:01) som ska ta sig an dessa viktiga frågor. 

SKR-koncernen är en viktig nationell aktör i fråga om stöd till 
kommunerna. De regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) 
är också viktiga för att stötta kommuner vid upphandling och om- 
världsbevakning och skulle behöva stöttas mer långsiktigt. Detta 
gäller även andra nationella nätverk på detta område, såsom beställar- 
nätverk, bredbandskoordinatorer och e-hälsosamordnare. 

 

Nationellt centrum för utveckling av äldreomsorg 

Vidare har vi kunnat konstatera att det saknas en relevant arena på 
den nationella nivån som kan vidareutvecklas för samverkan på över- 
gripande nivå mellan huvudmän, lärosäten, övriga aktörer och besluts- 
fattare. Vi föreslår därför att ett nationellt centrum för utveckling av 
äldreomsorgen inrättas. En del bör vara att bidra med metoder för 
verksamhetsutveckling inom digitalisering och välfärdsteknik. Be- 

 

1 E-hälsomyndigheten (2019). Nationellt stöd till kommunerna vid införande och användning 
av digital teknik (e-hälsa) Återrapportering enligt regeringsbeslut S2018/02375/FST, s. 13. 
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hoven av stöd i kommunerna, såvitt framkommit i undersökningar, 
handlar i stor utsträckning om just verksamhetsutveckling, föränd- 
ringsledning, kompetens och offentlig upphandling. 

Vi föreslår också för den mer långsiktiga kunskapsuppbyggnaden 
att regeringen skapar ett tvärvetenskapligt nytt strategiskt innova- 
tionsprogram i årets forskningsproposition. Detta område bör om- 
fatta hälsa, vård, omsorg och teknik. 

 

Digitalisering och bredband 

Den digitala omställningen inom omsorgen behöver stödjas av för- 
valtningsgemensamma tekniska lösningar. Etableringen av gemen- 
samma specifikationer och standarder behöver göras på minst natio- 
nell nivå. Ansvaret måste vara utpekat och långsiktigt. Socialstyrelsen 
har sektorsansvaret för vård och omsorg och bör då ha det övergripande 
ansvaret för nationella specifikationer på samma område. Myndig- 
heten för digital förvaltning (DIGG) bör ansvara för utveckling, för- 
valtning och samordning av en gemensam digital infrastruktur som 
även kommuner kan använda. Myndigheten behöver ges ökade re- 
surser, ett tydligare uppdrag att samverka med kommuner samt före- 
skriftsrätt inom sitt ansvarsområde. 

Vidare har vi sett att möjligheterna till robust och tillförlitlig an- 
slutning varierar över landet vilket i sin tur medför att förutsätt- 
ningarna för att leverera digitala tjänster varierar och att alla invånare 
inte kan nås av samma tjänster. Det finns ett behov av att kartlägga 
och beskriva robustheten i de befintliga bredbandsnäten. Vi menar 
att staten behöver ta ett ökat ansvar för att det finns robust bredband 
och ansluter oss till ett aktuellt förslag om att inrätta ett nationellt 
forum för infrastruktur för välfärdens digitalisering. 

Att digitalisera hälsa, vård och omsorg är en nationell angelägen- 
het. Enskilda kommuner eller regioner har inte organisatoriska förut- 
sättningar, mandat eller tillräcklig finansiell kapacitet för den uppgif- 
ten. Regeringen borde därför se över sin styrning på området och 
överväga att ta ett mer övergripande nationellt ansvar när det gäller 
de grundläggande förutsättningarna för användningen av välfärds- 
teknik och e-hälsa. Vi förespråkar en sektorsövergripande överens- 
kommelse mellan staten och kommunerna rörande infrastruktur och 
kompetensförsörjning. Sammantaget kan vi se flera fördelar med att 
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regeringen träffar en överenskommelse med huvudmännen för vård 
och omsorg i fråga om utveckling och förvaltning av nationell digital 
infrastruktur, robust bredband m.m. 

 

Konsekvenser 

Den lagstiftning som föreslås är i allt väsentligt en legalisering av 
dagens best practice i fråga om välfärdsteknik. Lagstiftningen kom- 
mer inte att innebära ökade kostnader för samhället. Tvärtom be- 
döms de förbättrade möjligheterna att använda välfärdsteknik kunna 
effektivisera äldreomsorgen och lägre kostnader på sikt. 
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Bilaga 2 

REMISSYTTRANDE 2020-06-17 Dnr 0692/20 

Socialdepartementet 103 33 Stockholm 

 

Betänkandet SOU2020:14 Framtidens teknik i 
omsorgens tjänst 

 

(dnr S2020/013986/SOF)  
 

Göteborgs Stads samlade bedömning är att ställa sig bakom betänkandet och dess förslag. 

Göteborgs Stads bedömning 
Göteborgs Stad delar utredarnas bedömning att den spridning av digitalisering, smart 
teknik och nya arbetssätt som eftersträvas förutsätter flera strategiska vägval. Nationellt, 
regionalt och kommunalt behöver den infrastruktur, de ekonomiska prioriteringar, den 
organisation och den kompetens på alla nivåer skapas, som kan möjliggöra utveckling i 
önskad riktning. Göteborgs Stad finner att betänkandet fångar upp detta förhållande och 
lämnar konstruktiva förslag. 

Göteborgs Stad delar utredarnas inställning att välfärdsteknik inte bör ses som produkter, 
utan att det snarare rör sig om tjänster som socialtjänsten och hälso- och sjukvården 
tillhandahåller för att öka den enskildes självständighet och trygghet. Införande av 
välfärdsteknik handlar således inte om att köpa in vissa produkter utan om att utveckla 
tjänster och införandet av arbetssätt som tillgodoser den enskildes behov på nya sätt 

Förslag om vård och omsorg till dem med nedsatt beslutsförmåga 
Göteborgs Stad stödjer förslag om lagstöd för biståndsbeslut för personer med nedsatt 
beslutsförmåga (8.7.1 och 8.7.2) Göteborgs Stad instämmer i att bedömningen av 
beslutsförmåga bör göras av legitimerad personal, men önskar poängtera det angelägna i 
att skapa tydlighet såväl i vad som ska ingå i bedömningen av personer vars 
beslutsförmåga prövas, som i hur samverkan ska ske mellan kommun och region 
avseende resursfördelning och hantering av sådan prövning. Göteborgs Stad instämmer i 
utredarnas notering att föreslagna lagändringar inte får ses som ett sätt att möjliggöra 
tvångs- och begränsningsåtgärder eller på annat sätt medföra tvång för den enskilde. 

Göteborgs Stad ser också mot bakgrund till den föreslagna ändringen i 4 kap 1 d § SoL 
att det vore önskvärt med en vägledning för den situation där den enskildes uppfattning 
skiljer sig från hälso- och sjukvårdspersonalens bedömning vad gäller den egna 
beslutsförmågan, men också ifråga om definitionen av den enskildes bästa.  

Biståndsbedömning inom socialtjänsten ska ha fokus på den enskildes förmågor att 
tillgodose sina behov. I utredningsprocessen ska handläggaren identifiera hur den 
enskilde kan tillgodose sina behov med olika stöd och hjälpmedel för att uppnå skälig 
levnadsnivå. Det är enligt Göteborgs Stad rimligt att i den processen först undersöka hur 
den enskilde självständigt, med stöd av hjälpmedel, kan uppnå skälig levnadsnivå innan 
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utredningen inriktas på behov av personalstöd. Det avgörande bör samtidigt vara 
individens egen upplevelse av vilket val av insatser som bäst främjar självständighet och 
skälig levnadsnivå. Göteborgs Stad ser också ett behov av att belysa frågan om nedsatt 
beslutsförmåga ur ett funktionshinderperspektiv. 

Att beslut om bistånd i form av välfärdsteknisk lösning sker i utredningsfas av ärendet 
stärker rättssäkerheten eftersom den enskilde ges möjlighet att överklaga beslutet. 
Samtidigt minskar risken för att val av lösning sker mot bakgrund av arbetsmiljö- eller 
resurshänsyn. Göteborgs Stad noterar samtidigt att vissa biståndsinsatser, exempelvis 
vård- och omsorgsboende, till sin karaktär är utformade för att täcka den enskildes alla 
behov. Frågan är om möjligheten att välja utformning av stöd till individen inom ramen 
för en sådan insats bör ligga i verkställighet, enligt principen att biståndsbedömningen rör 
beslut om vad som behöver förändras, medan verkställighet i sin genomförandeplan 
tillsammans med den enskilde beskriver hur arbetet för att nå önskad förändring ska ske. 
Det skulle möjliggöra för boendet att tillsammans med den enskilde och dennes 
företrädare prova olika lösningar för att hitta det som fungerar allra bäst. Ett argument för 
att hantera utformningen i verkställighet är att det kan underlätta rörlighet i 
genomförandets utformning, såtillvida att valet att ändra mellan teknikstöd eller 
personbaserat stöd kan ske utan mellanliggande utredningsförfarande och biståndsbeslut. 
Samtidigt förutsätter detta möjligheten att i alla särskilda boenden erbjuda möjlighet till 
både välfärdstekniska lösningar och personalstöd, vilket måste säkerställas dels genom 
utbyggnad av infrastruktur och tillgång till hjälpmedel, dels av tillräcklig resurstilldelning 
för bemanning.  

Förslaget om att lagstifta om samordnad individuell plan (8.7.3) som metod vid beslut om 
välfärdstekniska lösningar vid nedsatt beslutsförmåga är enligt vad Göteborgs Stad erfar 
en bra lösning. Även i detta sammanhang är det av stor vikt med tydlighet i hur 
bedömning av beslutsförmåga görs. Göteborgs Stad bedömer att förslaget om 
sekretessbrytande bestämmelse (8.7.4) kommer att underlätta för samverkan. Det är 
angeläget att säkerställa arbetssätt som styr att sammanhanget är just den samordnade 
individuella planen och dess uppföljning, och att de uppgifter som i så fall lämnas ut 
verkligen behövs för att säkerställa stöd och insatser. I detta sammanhang är det enligt 
Göteborgs Stad viktigt att tydliggöra hur bedömning sker, och hur den dokumenteras. 

Förslag om skydd för den personliga integriteten 
Göteborgs Stad ser att den föreslagna ändringen i socialtjänstlagen med stöd för att 
använda viss digital teknik (8.9.1) är en viktig förutsättning för att nå ut brett med 
välfärdstekniska lösningar som kameratillsyn och olika former av larm.  

Göteborgs Stad föreslår att ordet självbestämmande kan infogas i föreslaget lagrum, då 
begreppet tillför betydelse utöver den som kommer av delaktighet och självständighet. 
Göteborgs Stad ser också att diskussionen om integritet i sammanhanget kan behöva få 
ett bredare perspektiv. Att som enskild till följd av en funktionsnedsättning behöva tillsyn 
eller att ens förflyttningar övervakas upplevs av många som integritetskränkande. 
Huruvida ett tekniskt hjälpmedel eller ett personligt stöd upplevs som mer eller mindre 
integritetskränkande är sannolikt till stor del en fråga om individuell upplevelse. Val av 
insats bör, oavsett om det sker i utredningsfas eller i verkställighet, utgå från största 
möjliga självbestämmande och självständighet för den enskilde.  
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Stöd till personalen 
Göteborgs Stad ställer sig bakom utredarnas förslag om statlig satsning på 
kompetensutveckling för att driva digitalisering och användning av smart teknik.  

Göteborgs Stad menar att det är nödvändigt med kompetensutveckling för handläggare 
och legitimerad personal, såväl i lagstöd för handläggning, förskrivning, beslutsfattande 
och samverkan som i faktisk kunskap om välfärdstekniska lösningar. Goda kunskaper om 
möjliga lösningar är en nödvändig förutsättning för att genom information och dialog 
erbjuda den enskilde chansen att ta ställning till och välja välfärdstekniska lösningar. En 
utgångspunkt i allt beslutsfattande måste vara att vidta alla möjliga åtgärder för att 
underlätta den enskildes egna val, innan övervägande om nedsatt beslutsförmåga blir 
aktuellt. Göteborgs Stad menar också att grundutbildning för socionomer bör få utökad 
inriktning på åldrande, äldres livsvillkor och välfärdstekniska möjligheter och att sådan 
grundkompetens är nödvändig för att tillgodogöra sig fortsättningsutbildning i 
välfärdsteknik.  

För utförande personal föreligger behov av kompetensutveckling dels i den teknik som 
finns tillgänglig, dels i arbetssätt och metoder för att introducera, motivera, testa, träna 
och utvärdera insatsers effekt tillsammans med den enskilde. Några exempel kan vara 
utbildningar inom professionell kommunikation, etiska och moraliska aspekter, psykisk 
ohälsa och missbruk samt om hot och våld. Göteborgs Stad förordar en utveckling i 
denna riktning inom ramen för Vård och omsorgsprogrammet i samverkan med Vård och 
Omsorgscollege.  

Göteborgs Stad menar också att kompetensutveckling behöver omfatta den politiska såväl 
som den ledningsstrategiska nivån, liksom chefer och arbetsledare inom både socialtjänst 
och hälso- och sjukvård. Långsiktig och hållbar förändring i arbetssätt och metod 
förutsätter aktiva chefer som både leder, följer upp och utvärderar utvecklingen. Här ser 
stadsledningskontoret att en framgångsrik digitaliseringsprocess förutsätter att 
kompetenshöjande insatser sker i fas med investeringar i infrastruktur och redskap. Höjd 
kunskap och kompetens om digitalisering och välfärdsteknik måste åtföljas av tekniska 
förutsättningar på samma nivå. Än idag saknas i delar av verkställighet tillgång till wifi, 
smarta telefoner och tillgång till ändamålsenliga och tillgång till kompatibla 
verksamhetssystem.  

Erfarenheter visar att ny teknik och nya arbetssätt tillsammans med ny kompetens måste 
implementeras över tid. Processen i sig är initialt resurskrävande och innebär ofta 
avvikelser som måste justeras, vilket försvårar snarare än underlättar för berörd personal. 
Såväl kommuner som regioner måste ta ansvar för detta, genom att tillsätta resurser för 
omställningsperioden, om de ska kunna uppfattas som attraktiva arbetsgivare. Göteborgs 
Stad ser att ansvar för detta behöver tas också på nationell nivå. 

Kommunernas styrning av utförare 
Göteborgs Stad ställer sig bakom förslaget att ge Vinnova i uppdrag att arbeta med 
frågan. Enligt samma logik som att enskilda ska beredas rättssäkerhet och likvärdighet 
oavsett var i landet man bor, måste kommunernas styrning av utförare utformas så att 
enskildas behov tillgodoses likvärdigt oberoende av om verksamheten drivs i offentlig 
eller privat regi. Frågan är komplex, och Göteborgs Stad vill understryka vikten av ökat 
nationellt stöd. 
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Grundläggande förutsättningar i form av infrastruktur 
Göteborgs stad ser positivt på betänkandets förslag och önskar ännu mer förstärka 
behovet av en nationell standard. Göteborgs Stad ser att förutsättningar i form av 
infrastruktur är eftersatta och ojämna vilket försvårar digitalisering och införande av 
välfärdsteknik i omsorgen. En ambition om rättssäker och likvärdig tillgång till 
välfärdstekniska lösningar i landet, kräver enligt Göteborgs Stad en tydlig styrning med 
öronmärkta medel avsatta, som inte riskerar att konkurrera med behov i 
kärnverksamheternas uppdrag och budget. 

Vid införskaffande av Trygghetsskapande teknik kopplat till verksamhetsutveckling i 
vård och omsorg finns idag inga generiska krav ställda gällande certifieringar av 
produkter och leverantörer kopplat till exempelvis semantisk och teknisk 
interoperabillitet, informationssäkerhet, integrationsstandarder och så vidare. Göteborgs 
Stad ser att dessa krav idag måste specificeras vid varje upphandling, vilket är svårt att 
genomföra utan att utesluta vissa leverantörer och därmed riskera oförenlighet med lagen 
om offentlig upphandling (LOU). Nationella certifieringsstandarder för denna typen av 
produkter skapa bättre förutsättningar. Vid införskaffandet av produkter och tjänster är 
det viktigt med rätt kompetenser i analysarbetet för att täcka in alla aspekter av 
leveransen. 

Ett säkerställande av den enskilde brukarens behov av stöd genom digitalisering och 
välfärdsteknik förutsätter beslut om strategier och investeringar i infrastruktur. Göteborgs 
Stad ser positivt på en nationellt definierad basnivå, som måste finnas tillgodosedd. 
Strategiska vägval måste göras när särskilda boenden utformas, om nya arbetssätt och 
användning av ny teknik ska kunna bli en del av omsorgens vardag.  

Samverkan och nationell styrning och stöd 
Göteborgs Stad välkomnar utredarnas förslag att inrätta ett nationellt kompetenscentrum 
som omfattar hela äldreomsorgsfrågan. De kompetenscentrum som finns hanterar enbart 
en särskild fråga, exempelvis anhörigstöd och demensvård, och inte hela 
verksamhetsområdet.  Utmaningarna idag och framöver är många och stora, allt fler äldre 
som behöver vård och omsorg, stora rekryteringsbehov, hög sjukfrånvaro, brister i 
arbetsmiljön och låg utbildningsnivå samt bristande språkkunskap bland medarbetare. Ett 
nationellt kompetenscenter skulle kunna bidra till utveckling av branschgemensamma 
metoder och arbetssätt som är en viktig del i implementeringen av ny teknik.  

Göteborgs Stad ser också att en förnyad definition av begreppet välfärdsteknik behöver ta 
hänsyn till att utvecklingstakten inom området gör att tekniska exempel, som 
trygghetskamera, ofta åldras mycket snabbt. Detta förhållande stärker ytterligare 
argumentet för att välfärdsteknik bör ses som tjänster snarare än produkter, med fokus på 
att se till värdet som tjänsten tillför den enskilde. En möjlighet vore att använda 
välfärdstjänster som ett samlingsbegrepp, med underkategorier varav välfärdsteknik 
skulle utgöra en. 

Långsiktig kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning 
Göteborgs Stad menar att en förutsättning för att kompetensutveckling ska få en 
långsiktig effekt är att välfärdssektorn finner annorlunda sätt att arbeta med kontinuitet. 
En hög kompetens kan inte upprätthållas eller ens byggas upp om verksamheterna saknar 
kontinuitet i ledning och styrning, i bemanning och i arbetssätt.  
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Digital kompetens hos äldre 
Göteborgs Stad ställer sig bakom betänkandets förslag för att stärka digital kompetens 
hos äldre. Göteborgs Stad önskar samtidigt lyfta fram att framtidens äldre kommer att 
utgöra en större grupp, men ökande spännvidd i ekonomiska förutsättningar. En risk inför 
framtiden är att enskilda personers bristande ekonomiska förutsättningar får en 
segregerande effekt, vilken kan inverka negativt på gruppens hälsa och välbefinnande. 
Enskilda personers förutsättningar att ta dela av det digitala samhället kan också innebära 
ett ojämlikt tillträde till välfärdstjänster. 

Framtidsperspektiv  
Göteborgs Stad finner att utredarna på ett mycket bra sätt beskriver olika utmaningar med 
den nya teknik som finns, och möjligheter för privatpersoner att nyttja den. En reflektion 
är att denna diskussion är så viktig att den kunde ges ett tydligare utrymme redan tidigt i 
betänkandet, liksom större utrymme i sammanfattningen. 

Digitalisering och smart teknik kan innebära ökad och förlängd självständighet för 
enskilda, liksom minskad belastning för personal och effektiviseringsvinster. Det finns 
också en oro för att tekniska lösningar kommer att ersätta fysiska möten med personal, 
och att detta kommer att leda till ytterligare oönskad ensamhet bland äldre. Göteborgs 
Stad finner att löpande uppföljning av valda bistånd samt av enskildas upplevelse är 
central för att maximera nyttan och undvika risker när utvecklingen går vidare. 

Utmaningen för kommuner och regioner att hitta gemensamma lösningar för en 
framgångsrik digitaliseringsprocess och rättssäkra och jämlika förutsättningar för äldre i 
hela landet är en komplex fråga. Göteborgs stad ser positivt på det regeringsuppdrag 
(S2020/04363/SOF) som i maj 2020 lämnades till Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys med uppdrag att utvärdera nu gällande överenskommelse mellan staten 
och Sveriges Kommuner och regioner om digitalisering inom äldreomsorgen. Uppdraget 
kommer delredovisas hösten 2021 och slutredovisas i mars 2023, och en del i uppdraget 
är att utreda digitaliseringens inflytande på verksamhetsutveckling och 
kostnadseffektivitet i äldreomsorgen. 
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