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Vad är Välfärdsteknik
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Digital teknik som kan användas för att bibehålla eller öka 

delaktigheten, självständigheten, aktiviteten och tryggheten för en 

person med funktionsnedsättning. 

(Myndigheten för delaktighet, MFD)



Välfärdsteknik
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Digital teknik ger stora möjligheter.

För många personer med funktionsnedsättning och äldre innebär 

tekniken en stor förändring och höjd livskvalitet.   

(MFD)



Vad är Välfärdsteknologi
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Kunskapen om välfärdsteknik 

(MFD)

Välfärdsteknologi är teknologi som förebygger, hjälper eller 

levererar välfärdslösningar

(Nordens  välfärdscenter)



Vad är E-hälsa
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Med hälsa menas fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande.

E-hälsa är att använda digitala verktyg 

och utbyta information digitalt för att 

uppnå och bibehålla hälsa. 
(Socialstyrelsen)



Etik
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Etiska frågeställningar är viktiga. Välfärdsteknik ska ses som ett 

komplement till det personliga mötet. Det ska finnas en möjlighet 

att kunna välja digital teknik om den enskilde vill. 

(MFD)



Anhöriga

8

Anhöriga till personer med funktionsnedsättning har en stor och 

viktig roll. Välfärdsteknik kan bidra till att även anhöriga känner sig 

trygga. 

(MFD)



Dörrlarm/fönsterlarm
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En liten magnetgivare fästs på dörrkarmen och i anslutning till 

denna placeras dörrkännaren på dörren så att kontakten mellan 

dem bryts när dörren öppnas. En liten handmottagare larmar med 

vibration eller en ljudsignal då dörren öppnas. Fungerar även på 

fönster.



Exempel på Elektroniskt Lås
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Digital tillsyn via kamera
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Personalen tittar en kort stund i livesändning och sen stänger igen.

Inget sparas.

Allt krypteras.

Citat: ”Värre när det kommer personal.”

Man kan även installera egna kameror som anhöriga kan ansluta 

sig till för att få en egen bild av läget.



Exempel på WiFi-kamera
För egen installation
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Digitalt trygghetslarm
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Digitala trygghetslarm erbjuder ökad trygghet och den moderna 

teknikern öppnar även möjligheterna till andra bra och nyttiga 

tjänster. Teknikskiftet från analog till digital teknik kommer att öka 

tillförlitligheten och därmed tryggheten för användaren och 

anhöriga. Att få ett trygghetslarm beviljat innebär ökad trygghet för 

brukare, anhörig, vårdpersonal och det betyder också ökad 

möjlighet att kunna bo kvar hemma.



Positioneringslarm (GPS-larm)
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GPS-klocka vilken bärs av användaren.

Anhörig kan se GPS-positionen på en karta i dennes smarta 

telefon/platta. 

Trygghet att kunna gå ut utan att känna oro för både användare 

och anhörig.

Finns som förskrivningsbart hjälpmedel för eget boende  i 

Sörmland. 

Kontakta din arbetsterapeut.



Exempel på Positioneringslarm 

(GPS-larm)
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Smarta telefoner/surfplattor
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Bilden nedan visar exempel på produkter som kan ersättas med 

appar (program i smarta telefoner/surfplattor).

I stället för kanske 25 produkter kan allt finnas lättillgängligt i en 

telefon. Flera appar är framtagna för personer med 

funktionsnedsättning och är användarvänliga. 
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Smarta telefoner/surfplattor
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Den smarta telefonen/surfplattan får användaren köpa själv i 

öppna handeln. 

Vid funktionsnedsättning kan till exempel anpassade 

kalenderappar finnas som förskrivningsbart hjälpmedel. 

Finns som förskrivningsbart hjälpmedel i Sörmland.

Vid behov kontakta din arbetsterapeut.



Exempel på telefoner för äldre
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Smarta telefoner
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”Seniorsurfarna” är ett steg-för-steg material för att använda 

iPhone. 

Det finns även studiehandledning för cirkelledare, 

iPhone och Android.

Detta material är framtaget av Demensförbundet och 

Studieförbundet Vuxenskolan. Liknande material finns för 

surfplattor.

SPF Sörmland tillsammans MDH har producerat filmen 

” Välfärdsteknik i Virustider ”

Den ger en del goda tips.



Kommunikation

Modern kommunikation i olika tappningar
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www.giraff.org

- Skype/Teams

- Same time

- Google Meet

- Zoom

- Signal

- Telegram



Medicindosetter
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En programmeringsbar medicin-dosett som på den angivna tiden 

matar fram en angiven dos medicin. 

Finns som förskrivningsbart hjälpmedel i Sörmland. 

Kontakta din arbetsterapeut.  



Exempel på Medicin-dosett
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Anpassade klockor/kalendrar
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Elektroniska klockor där tiden kan läsas upp och olika språk går 

att välja. I vissa produkter kan personliga meddelanden och larm 

läggas in.

Finns som förskrivningsbart hjälpmedel i Sörmland. 

Vid behov kontakta din arbetsterapeut.  



Exempel på Anpassade klockor/kalendrar
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Exempel på Anpassade klockor/kalendrar
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Andra exempel
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Spisvakten stänger av strömmen om personen glömmer den på. 

Spisvakten kan skydda mot brand och torrkokning och kan 

anpassas efter individen.

I de flesta kommuner är spisvakt en kommunal 

bostadsanpassning.



Fler exempel
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Det finns kaffebryggare med inbyggd timer. Bra att köpa en med 

lättavläst markering.

Strykjärn finns i öppna handeln som stänger av sig när det är 

orört i 15 min eller  blir liggande på stryksulan i 30 sekunder.



Mer exempel
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Förenklade fjärrkontroller till TV finns att köpa i öppna handeln. 

Nummerpresentatör till fast telefon finns att köpa i öppna 

handeln.



Fjärrkontroll, typ Nexa

Kan programmeras att tända och släcka på fasta tider 

eller med ett knapptryck
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Fjärrkontroll, typ Telldus

Kan programmeras att sköta mer avancerade funktioner 

i hemmet.
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Smart controller
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Exempel på smart dörrklocka med 

Kamera
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På Omsorgsportalen.se kan man beställa 

många olika välfärdstjänster. 

Utbudet beror på Din bostadsort.
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Digicare – Tillsammans
en App för möte på nätet för att motverka ensamhet
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Traditionella hjälpmedel

▪ Rörelsetekniska hjälpmedel:

ex rollator, rullstol, dusch- och toalettstolar.

▪ Kognitiva hjälpmedel:

ex tidshjälpmedel, hjälpmedel för minne och struktur av dagen.

▪ Kommunikationshjälpmedel:

ex samtal hjälpmedel och bildkommunikation.

▪ Medicinska behandlingshjälpmedel:

ex syrgasutrustning, inhalator och smärtbehandling.

▪ Inkontinenshjälpmedel:

ex absorberande produkter och katetrar.

▪ Synhjälpmedel:

ex Daisyspelare och CCTV

▪ Hörselhjälpmedel:

ex brandvarnare, slingförstärkare till TV, radio och telefon
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Vart vänder man sig?

▪ Både inom Kommunerna (Hemsjukvården) och Regionen

(ex: VC, Habiliteringsverksamheten, Syn- och Hörcentral) 

finns förskrivare som tillsammans med Dig utreder behovet av 

hjälpmedel. 

Förskrivarna är oftast arbetsterapeut eller sjukgymnast.

▪ Hemsida för mer info: samverkan.regionsörmland@se
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mailto:samverkan.regionsörmland@se


Bra rapporter
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http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-4-11http://digital.strikersoft.com.pages.services/trender-ehalsa-2018-ebok

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-4-11


Bra länkar

▪ https://urplay.se/serie/215217-seniorsurfarskolan

▪ https://www.youtube.com/watch?v=uB-

W98iOfQ4&feature=youtu.be

▪ https://www.eskilstuna.se/omsorg-och-stod/vi-bygger-

framtidens-vard-och-omsorg/digitala-och-tekniska-

hjalpmedel/stodet---utbildnings--och-visningsmiljo-for-

valfardsteknik.html
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https://urplay.se/serie/215217-seniorsurfarskolan
https://www.youtube.com/watch?v=uB-W98iOfQ4&feature=youtu.be
https://www.eskilstuna.se/omsorg-och-stod/vi-bygger-framtidens-vard-och-omsorg/digitala-och-tekniska-hjalpmedel/stodet---utbildnings--och-visningsmiljo-for-valfardsteknik.html


Användbara länkar
Borås Stad

Hur man laddar ned Appar, skickar bilder mm

https://www.boras.se/upplevaochgora/senior/teknikhjalp/instruktionsfilmer.4.72dc2d9a175926fef4b516b6.html

PTS

Hur man handlar digitalt, videosamtal, E-legitimation

https://pts.se/digitalhjalpen

Länsstyrelsen

Grundläggande betaltjänster, Swish, E-legitimation mm

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/natur-och-landsbygd/stod-for-landsbygdsutveckling/grundlaggande-betaltjanster.html

SVTPLAY

https://www.svtplay.se/seniorsurfarna

https://urplay.se/serie/219710-seniorsurfarna

SPF Seniorerna Sörmland

Välfärdsteknik i Virustider

https://www.spfseniorerna.se/distrikt/sormland/paverkansarbete/valfardsteknik/valfardsteknik-i-virustider/

YouTube

Mobilt Bank-Id ( flera varianter )

https://www.youtube.com/results?search_query=mobilt+bankid

Swish

https://www.youtube.com/watch?v=9z7LqqHBwUs

https://www.youtube.com/watch?v=Uc3bs8K2nnw
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Bra hemsidor

www.YouTube.com ( sök på välfärdsteknik )

www.stockholmdigitalcare.se

www.swedishict.se/competence-areas/e-health

www.SKR.se

www.socialstyrelsen.se

strikersoft.com/sv/fokusomraden/e-halsa/



Hemsidor Leverantörer

www.doro.se www.camanio.com

www.pampett.se www.funktionsverket.se

www.posifon.se www.irishjalpmedel.se

www.tunstallnordic.com www.minifinder.se

www.donet.se www.rehabcenter.se

www.evondos.com www.trollreda.nu

www.abilia.se

www.viser.se

www.irisity.se

www.komikapp.se
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http://www.doro.se/
http://www.camanio.com/
http://www.pampett.se/
http://www.posifon.se/
http://www.tunstallnordic.com/
http://www.donet.se/
http://www.evondos.com/
http://www.abilia.se/
http://www.viser.se/


Hemsidor - Elektronik

www.m.nu

www.kjell.com

www.clasohlson.se

www.nexa.se

www.telldus.com
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http://www.m.nu/
http://www.kjell.com/
http://www.clasohlson.se/

