
Välfärdsteknik, rapport skriven i Medlemsbladet hösten 2021 

Mycket händer just nu inom välfärdsteknik och digitalisering. Inte minst den pågående pandemin har 
satt fokus på vad man kan uppnå med modern teknik. Regeringen har dessutom satt upp höga 
målsättningar. 2025 skall Sverige vara världsledande inom E-hälsa! Man har även avsatt extra pengar 
för att driva på utvecklingen. Detta har bland annat inneburit att SKR har utsett tio modellkommuner 
som skall vara föregångsexempel. Eskilstuna är en sådan kommun. Dessa kommuner får speciella 
pengar under tre år för utveckling av ny teknik samt för att dela med sig av sina erfarenheter till 
övriga kommuner.  

Eskilstuna Kommun har under hösten/vintern drivit ett projekt kallat ”Trygg Hemma”. SPF Seniorerna 
Eskilstuna har beretts tillfälle att delta i bl a omvärldsspaning. Projektet har nu avrapporterats till 
kommunledningen. Tre områden har identifierats, hållbar vård och omsorg, effektiv vård- och 
omsorgsadministration och förutsättningar för hållbar vård och omsorg och effektiv vård- och 
omsorgsadministration. Man skall nu fortsätta med att prioritera satsningsområden. Eskilstuna 
Kommuns projekt med automatiska medicindispensers är nu avslutat. Ca 30 enheter med planerade 
84 är i bruk, både inom äldrevård och funktionsnedsatta. Man letar nu efter enklare och mobila 
lösningar för andra målgrupper.  

Eskilstuna Kommun har just presenterat att man kommer att tillhanda hålla en ” Trygghetssensor” 
som ett alternativ/ ersättning för nattkameran. Denna sensor skall automatiskt övervaka brukaren 
om något avviker ifrån det normala och då larma personalen. Inga bilder kommer att visas.  

Eskilstuna Kommun har inrättat ett mindre liknande ”showroom” på Nygatan 17 i Eskilstuna, kallat 
”Stödet” hittills mest fokuserad på funktionsnedsatta brukare men det är fritt att besöka efter 
anmälan.  

Mycket fokus just nu på ofrivillig ensamhet. Flera appar har utvecklats som ett motmedel. MDH ihop 
med ATEA har utvecklat ”Fik@rummet” som nu genomgår tester. Digicare-tillsammans är en app 
som man kan ladda ned gratis och anmäla sig till. Den har snarlik funktionalitet. Man identifierar sig 
med mobilt bank-id. Även förbundet har fått pengar från Allmänna Arvsfonden för att utveckla en 
liknande app, kallad ”Mötesglädje i stället för ensamhet”  
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