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Övergripande synpunkter och sammanfattning
Nordens välfärdscenter (NVC) har fått möjlighet att ge remissvar gällande betänkandet Framtidens teknik i omsorgens tjänst. NVC har till uppgift att följa och belysa utvecklingen av välfärdsteknik i de nordiska länderna. Digitalisering och teknologi spelar en allt större och viktigare roll när det kommer till olika typer av välfärdstjänster i
samtliga nordiska länder. Det är utifrån dessa perspektiv NVC:s remissvar har sin utgångspunkt.

NVC välkomnar utredningens ambition att förtydliga regelverk, öka kunskapen inom
äldreomsorg samt främja en hållbar kompetensförsörjning inom äldreomsorgen. Vår
bedömning är att utredningens problembeskrivning och analys är korrekt utifrån ett
nationellt svenskt perspektiv och överensstämmer även med de övriga nordiska ländernas situation. De sex hinder och osäkerheter som utredningen belyser och som
hämmar utvecklingen överensstämmer med NVC:s erfarenheter.

Författningsförslag
Utredningen föreslår ett antal förslag om ändring i lagar för att främja införandet av
välfärdsteknik för ökad trygghet och som stärker självständighet och livskvalitet för
personer med nedsatt beslutsförmåga. NVC ser positivt på de förslag som beskrivs i
kapitel; 1.1 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453), 1.2 Förslag till
lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, 1.3 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), 1.4 Förslag till lag om ändring i patientlagen (2014:821), 1.5 Förslag till
lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Överväganden och förslag
Av de överväganden och förslag som ges i utredningen fokuserar NVC på överväganden om samverkan och nationell styrning och stöd då utredningen gjort nordiska
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jämförelser med framför allt Danmark och Norge. NVC vill understryka betydelsen av
nationell styrning och instämmer i analysen som utredningen gjort i kapitlet 8.12 .1
Nordisk jämförelse. I ett nordiskt perspektiv har Norge de senaste åren varit det absolut mest framgångsrika landet att införa välfärdsteknik i kommunal sektor. Det
norska nationella välfärdsteknikprogrammet har varit avgörande för den framgångsrika omställning som genomförts i Norge. NVC rekommenderar departement och
myndigheter att vid en eventuell utformning av ett samordnat nationellt stöd eller
samordning av befintligt stöd för införande av välfärdsteknik närmare studera våra
nordiska grannländers utformning av nationellt stöd och då i första hand Nasjonalt
velferdsteknologiprogram i Norge.
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