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Beslut i tillsyn av välfärdsteknik i 
äldreomsorgen  
Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

1. Lundby stadsdelsnämnd antecknar beslut i tillsyn av välfärdsteknik i 
äldreomsorgen vid hemtjänsten i SDN Lundby samt vid trygghetsjouren i SDN 
Majorna-Linné (Dnr 8.5-17941/2019) 

2. Lundby stadsdelsnämnd antecknar beslut 2019-12-13 från IVO - Tillsyn av 
välfärdsteknik i äldreomsorgen vid Sehlstedtsgatans särskilda boende (Dnr 8.5-
17940/2019) 

 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en tillsyn vid hemtjänsten i 
Lundby samt trygghetsjouren i Göteborgs Stad och en tillsyn vid Sehlstedtsgatans 
äldreboende. Det primära syftet med tillsynerna var att säkerställa att brukare får en god 
och säker vård och omsorg som ges utifrån individens behov och förutsättningar i de 
verksamheter inom äldreomsorgen som använder välfärdsteknik. Vid tillsynen 
konstateras att individuella bedömningar görs, den enskilde informeras, samtycke 
inhämtas och att uppföljning sker. Viss kompetens finns men bedöms inte vara fullt 
tillräcklig. IVO bedömer även att verksamhetens arbete med incidenter och avvikelser 
behöver förbättras.  

IVO avslutar båda ärendena. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-12-18  
Diarienummer N139-0262/19  

Handläggare 
Monika Malmborg  
Telefon:031- 366 70 36 
E-post: monika.malmborg@lundby.goteborg.se  
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Samverkan 
Information har skett i förvaltningsgemensam samverkansgrupp 2020-01-29 

Information har skett med lokala pensionärsrådet  2020-01-28 

Information har skett i lokal samverkansgrupp  2020-01-13 

Bilagor 

1. Beslut 2019-12-13 från IVO - Tillsyn av välfärdsteknik i äldreomsorgen vid 
hemtjänsten i SDN Lundby samt vid trygghetsjouren i SDN Majorna-Linné 
(Dnr 8.5-17941/2019) 

2. Beslut 2019-12-13 från IVO - Tillsyn av välfärdsteknik i äldreomsorgen vid 
Sehlstedtsgatans särskilda boende (Dnr 8.5-17940/2019 
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Ärendet  
Beslut av inspektionen för vård och omsorg i tillsyn av välfärdsteknik i äldreomsorgen. 

Beskrivning av ärendet 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har ansvar för tillsynen av äldreomsorgen. Det 
innebär att IVO på olika sätt undersöker att kommunerna följer gällande lagstiftning och 
att människor får den hjälp och det stöd de har behov av.  

IVO har genomfört en tillsyn vid hemtjänsten i Lundby samt trygghetsjouren i Göteborgs 
Stad och en tillsyn vid Sehlstedtsgatans äldreboende. Det primära syftet med tillsynerna 
var att säkerställa att brukare får en god och säker vård och omsorg som ges utifrån 
individens behov och förutsättningar i de verksamheter inom äldreomsorgen som 
använder välfärdsteknik.  

IVO har i tillsynen granskat: 

• Kommunens strategi för införande och hantering av välfärdsteknik och hur 
personalens digitala kompetens ska utvecklas 

• Det systematiska förbättringsarbetet och hantering av avvikelser kring insatser som 
inkluderar välfärdsteknik 

• Personalens kunskap om brukarens behov och den välfärdsteknik som används 
• Individuella bedömningar av insatser som inkluderar välfärdsteknik 
• Informations- och samtyckeshantering och uppföljning av insatser som inkluderar 

välfärdsteknik 
• Beredskapen för oförutsedda och planerade avbrott 

Vid tillsynen konstateras att individuella bedömningar görs, den enskilde informeras, 
samtycke inhämtas och att uppföljning sker. Viss kompetens finns men bedöms inte vara 
fullt tillräcklig. IVO bedömer även att verksamhetens arbete med incidenter och 
avvikelser behöver förbättras.  

IVO avslutar båda ärendena. 

 

Förvaltningens bedömning 
Förbättringsområden som framkom i tillsynen och som rör stadsdelens hemtjänst och 
äldreboende kommer att vara ett av underlagen inför verksamhetens planering 2020. 

 

Stadsdelsförvaltning Lundby 

 

 

Kristina Lindfors 

Stadsdelsdirektör 

 

Katarina Meuller 

Sektorschef 
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