
SPF Seniorerna Eskilstuna arrangerade mässan Välfärdsteknik på Mälardalens 
högskola den 24 september. Mässan var mycket välbesökt och på programmet fanns 
både föreläsningar och utställning av teknik för nytta och nöje.  
 
Välfärdsteknik behövs i vår vardag. Tanken är att tekniska lösningar ska frigöra tid 
för personalen till situationer där de verkligen behövs, i mänskliga möten. Men det är 
viktigt att det är vi som individer som har inflytande på vilken välfärdsteknik vi vill ha i 
våra liv. För att kunna ställa krav behöver vi kunskap - annars är det teknikerna, 
ekonomerna eller politikerna som styr. 
Det här är anledningen till att SPF Seniorerna engagerar sig inom detta område. 
 
Det finns en föreställning om att äldre inte vill ha teknik. Forskning på 
Mälardalens högskola visar att det inte stämmer. Man har bl.a. intervjuat äldre 
personer och närstående till personer med hemtjänst. Resultaten visar att ju mer 
kunskap man har inom området, dvs vad som finns och hur det kan användas, desto 
mer positivt inställd är man till denna form av teknik – för man vill ju klara sig själv! 
 
En annan aspekt är att välfärdsteknik behövs för att vi ska klara vår välfärd, dels 
utifrån ekonomiska villkor, dels utifrån en förväntad personalbrist. Från och med  
september 2019, är behovet cirka 50 000 nya medarbetare per år fram till 2026. Det 
innebär 350 000 tjänster totalt, om inga förändringar görs (Sveriges kommuner och 
landsting, 2019).  
 
Temat för mässan var ”Underlätta din vardag” och förvaltningschef Johan Lindström, 
Vård-och omsorgsförvaltningen, inledde med några kommentarer om läget i 
Eskilstuna. 
 
Petra von Heideken Wågert (leg fysioterapeut och docent) kom med uppmaningen 
”Sitt inte still”, där hon tog upp teknik som inspirerar till fysisk aktivitet och som kan 
bidra till att minska isolering och ensamhet.  
 
Via direktlänk från Finland berättade Pia-Maria Grönkvist, chef för Tölö 
servicecentral, Helsingfors, om digitala hembesök och digitala måltidsgrupper som 
komplement till fysiska besök. Mycket spännande. Hon poängterade att den 
mänskliga kontakten finns kvar, digitala lösningar innebär ytterligare en kontaktväg 
för de som så önskar. Det är även ett sätt att använda personal på ett effektivt sätt. 
När många äldre bor kvar hemma, spridda i stads-och landsbygd går det åt mycket 
tid för resor. Liksom i Sverige har Finland svårt att rekrytera så många som skulle 
behövas till omsorgssektorn. 
 
Avslutningsvis fick vi en framtidsspaning av Simon Norman, chef 
verksamhetsutveckling Atea. På ett underhållande sätt fick han oss att fundera på 
robotar, AI och en framtid där teknik är en naturlig del av livet, även inom vård-och 
omsorg.  
 
Tekniken ger oss möjlighet att klara oss själva allt längre i livet. På utställningen fick 
man många tips om smarta hjälpmedel och olika ”appar” som förenklar vardagen. 
 
Hela programmet genomfördes i samverkan med Samhällskontraktet/MDH, FoU i 
Sörmland och Eskilstuna kommun. 


