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Vad är välfärdsteknik?

2016-02-04

• Ingen definitionen i SoL, LSS eller HSL 

• Socialstyrelsens termbank 

– Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att 

bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller 

självständighet för en person som har eller löper 

förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.



Olika typer av välfärdsteknik för personer i 

ordinärt boende
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Typ av välfärdsteknik

Passivt larm/sensorer

Vårdplanering/samordnad individuell vårdplanering med stöd av 

bildkommunikation

Gps-larm

Elektroniska lås till hemtjänstens brukare

Trygghetskamera (nattillsyn/fjärrtillsyn med kamera)

Påminnelse för medicin mm.

Dagtillsyn med hjälp av kamera

Annat



Socialstyrelsens roll
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• Socialstyrelsen arbetar för medborgarnas bästa, och vårt 

uppdrag är att värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till 

god vård och omsorg.

• Socialstyrelsen ska verka för att välfärdsteknik används 

utifrån individens behov för att uppnå en god vård och 

omsorg

– Följer utvecklingen över tid

– Identifierar rättsliga förutsättningar

– Tar fram stöd kring etiska frågeställningar



Socialstyrelsens pågående arbete

20xx-xx-xx

• Stöd till kommuner kring juridiska och etiska 

frågeställningar

– Forskning ur ett etiskt perspektiv

– Meddelandeblad (med stöd av vilken lagstiftning får 

enskild välfärdsteknik)

• Följer utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i 

kommunerna

• Utvärdering effekter av välfärdsteknik

– Klart 2018

• Metodstöd personer med nedsatt beslutsförmåga

– Tittar bland annat på användningen av välfärdsteknik 

för den här gruppen

• Deltar i Kunskapsrådets arbete med välfärdsteknik



Socialstyrelsens stöd 
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• Frågor och svar om välfärdsteknik 

• Webbutbildningar 

– E-hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten 

– Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik 

• Trygghetslarm och systematiskt kvalitetsarbete 

http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/valfardsteknik
http://www.kunskapsguiden.se/utbildning/E-halsa-och-valfardsteknologi-i-socialtjansten/Sidor/Default.aspx
http://kunskapsguiden.sosdmz.se/utbildning/Etik-och-integritet-vid-inforande-av-valfardsteknik/Sidor/Default.aspx
https://utbildning.socialstyrelsen.se/course/view.php?id=102


Välfärdsteknik och hjälpmedel?
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• Hur tänker ni kring det här?

• I vilka sammanhang kommer ni i kontakt med 

välfärdsteknik?

• Spelar det någon roll?

• På vilket sätt kan SoS vara ett stöd här?



Kompetens och välfärdsteknik
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• Behövs det annan kompetens för biståndsbedömare, 

förskrivare, chefer?

• Behövs det en annan kompetens för undersköterskor i en 

verksamhet där det biståndsbedömds/förskrivs mkt 

digitala hjälpmedel/insatser?

• Vad är det för kompetens som i så fall behövs?



Kontakter
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• Allmänna frågor om välfärdsteknologi

– sara.lundgren@socialstyrelsen.se

• Uppföljning av e-tjänster och trygghetslarm

– dick.lindberg@socialstyrelsen.se

• Juridik

– gabriella.falkelius@socialstyrelsen.se

• Etik och integritet

– evamaria.nerell@socialstyrelsen.se
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Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se


