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Omsorgsförvaltningen

Remissyttrande avseende utredningen om
Välfärdsteknik i äldreomsorgen S 2018:11 betänkande
Framtidens teknik i omsorgens tjänst SOU 2020:14
Ert diarienummer: S2020/01396/SOF

Sammanfattning
Skara kommun ställer sig positiva till de förslag som beskrivs i betänkandet
Framtidens teknik i omsorgens tjänst SOU 2020:14.
Svar på remissen har tagit fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen
(VGR) och kommunerna i Västra Götaland med VästKom som samordnande
part. Varje organisation lämnar svar var för sig.
Betänkande beskriver en situation som vi som arbetar med välfärdsteknik väl
känner igen. Juridiska otydligheter kring hur vi ska hantera samtycke för personer
med nedsatt beslutsförmåga skapar alltid osäkerhet när vi ska ta välfärdsteknik i
bruk. Ordet välfärdsteknik är ibland problematisk då det leder tankarna till
produkter snarare än vad välfärdstekniken ska leda till för den enskilde. Ordet
bidrar till att frågan tenderar att bli en IT-fråga i stället för en verksamhetsfråga.
Brist på nationell styrning och bristande samverkan mellan myndigheter gör att vi
får lägga tid på frågeställningar och hitta lösningar som borde ha varit lösta
nationellt.

Synpunkter
Förslagen i betänkandet kommer att hjälpa oss framåt i vårt arbete samtidigt som
det också väcker frågor.

8.2 Utredningens utgångspunkter
Utredningen tar upp behov av integrerad vård och omsorg. Det är oklart vad som
avses, integrering av kommunal hälso- och sjukvård (HSL) och omsorg
(SoL/LSS) eller regionernas hälso- och sjukvård och kommunernas hälso- och
sjukvård eller är det helheten? I en integrerad vård behövs en gemensam
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informationsstruktur och standarder för att kunna digitalisera fullt ut, hur ska det
arbetet se ut och vem tar nationellt ansvar för det?
Äldre personer (över 65) beaktas men även yngre personer inom vård och omsorg
och kanske främst inom funktionshinder är inskrivna i den kommunalt
finansierade hälso- och sjukvården och får biståndsbedömda insatser av
socialtjänsten.

8.3 Hinder och osäkerheter i fråga om välfärdsteknik
Kompetens vad gäller digitalisering och användning av välfärdsteknik behöver
beaktas av alla huvudmän och för alla åldersgrupper inte bara äldreomsorg.
Äldre, multisjuka och funktionshindrade vårdas ofta i hela vårdkedjan det vill
säga region (sjukhus och vårdcentraler), kommunal hälso- och sjukvård och av
socialtjänstverksamheter.

8.7.2 Förslag om omsorg till människor med nedsatt beslutsförmåga
Bedömning av samtyckesförmåga baseras på diagnos och funktionsnedsättning
och det måste vara tydligt vilken legitimation som krävs för att göra den typen av
bedömningar.

8.11.1 Bredbandsinfrastruktur
Bredbandsinfrastruktur är en grundläggande förutsättning för välfärdsteknik och
det är bra att detta tas upp i utredningen. Fasta bredband med mycket hög
kapacitet och mobila bredbandsnät med bra täckning och hög kapacitet är en helt
avgörande och grundläggande förutsättning för att digitalisera välfärden och
leverera välfärdstjänster. Det handlar om att få fram kommunikation hela vägen,
inklusive de sista metrarna. Därför är det angeläget att staten fortsätter sin
medfinansiering till hushåll och företag som vill ha kraftfullt bredband till sina
fastigheter.
Det behövs en nationell definition av vad ett ”Välfärdsbredband” är. En
gemensam specifikation hade underlättat för kommuner och regioners
upphandlingar av sådana för att lösa patienters behov av omsorg/sjukvård på
distans.
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