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Framtidens teknik i omsorgens tjänst
Falkenbergs kommun har beretts möjlighet att yttra sig över
Socialdepartementets betänkande Framtidens teknik i omsorgens tjänst.
Falkenbergs kommuns synpunkter över betänkandets förslag följer nedan.
Förslag
Utredningen föreslår en reglering i patientlagen (2014:821) och en reglering
i socialtjänstlagen (2001:453) som tydligt gör det möjligt att ge vård och
omsorg till människor med varaktigt nedsatt beslutsförmåga. I kap 4
patientlagen föreslås en bestämmelse som lyder: Om det står klart att
patienten inte endast tillfälligt saknar förmåga att samtycka till hälso- och
sjukvård ska vården ges utifrån en bedömning av vad som är bäst för
patienten i det enskilda fallet. Patientens vilja ska kartläggas så långt som
det är möjligt och alltid respekteras.
I socialtjänstlagen föreslås en i stort sett likalydande regler för att underlätta
tillämpningen, men det tillägget att den enskildes förmåga till samtycke ska
bedömas av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
Föreslagen lagstiftning är i allt väsentligt en legalisering av dagens best
pratice i fråga om välfärdsteknik. Lagstiftningen kommer enligt utredningen
inte innebära ökade kostnader för samhället.
Kommentar
Falkenbergs kommun ser positivt på förslaget som stämmer väl överens
med hur tillämpningen idag i många fall redan ser ut. Socialnämnden vill
dock att den enskildes förmåga till samtycke ska kunna bedömas också av
biståndshandläggare och inte enbart av legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal.
Förslag
Användningen av välfärdsteknik kan ibland inkräkta på det
grundlagsreglerade skyddet för den personliga integriteten. Utredningen
föreslår därför en bestämmelse i socialtjänstlagen som ska tydliggöra att
välfärdsteknik får användas inom socialtjänsten och för vilka ändamål.
Utgångspunkten är att värdet av att använda tekniken vid en samlad
bedömning ska uppväga intrånget i den personliga integriteten.
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Kommentar
Falkenbergs kommun delar utredningens uppfattning och ser positivt på
förslaget då detta ger förutsättningar för en större tydlighet i om, när och
under vilka förutsättningar teknik som exempelvis tillsynskameror och
GPS-larm kan användas.
Förslag
Svårigheterna med att införa välfärdsteknik visar sig ofta när man ska ta
steget från projekt till breddinförande. Införande av välfärdsteknik bör inte
ses som en fråga enbart för socialnämnden utan som del av digitaliseringen i
en kommun. Inte heller ska det ses som en isolerad process skild från annat
förändrings- och utvecklingsarbete.
För ett framgångsrikt breddinförande krävs ett engagerat arbete med
förändringsledning, där kommunpolitiker, högsta tjänstemannaledning och
verksamhetschefer är inkluderade. Att alla nivåer av ledningen är insatta,
motiverade och aktiva i arbetet med välfärdsteknik skapar förutsättningar
för den uthållighet som krävs för att lyckas.
Kommentar
Ovanstående resonemang och reflektioner är erfarenheter Falkenbergs
kommun delar, ofta utifrån det positiva perspektivet där många av dessa
delar varit på plats och borgat för ett framgångsrikt arbete med
välfärdsteknik. Falkenbergs kommun uppskattar att utredaren lyft fram och
fångat in dessa viktiga förutsättningar för arbetet med välfärdsteknik.
Förslag
Utredningen föreslår att ett nationellt centrum för utveckling av äldreomsorg
införs. Utredningen konstaterar att det efterfrågas bättre stöd från den
nationella nivån när det gäller införandet av välfärdsteknik inom
äldreomsorgen. Behoven av stöd i kommunerna, såvitt framkommit i
undersökningar, handlar i stor utsträckning om verksamhetsutveckling,
förändringsledning, kompetens och offentlig upphandling och det
efterfrågas en tydligare nationell samordning och styrning.
Kommentar:
Falkenbergs kommun bekräftar behovet av nationell samordning och
styrning och ställer sig positiv till förslaget om ett nationellt centrum för
utveckling av äldreomsorgen.

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00
e-post: kommun@falkenberg.se Besöksadress: Rådhustorget 3C
kommun.falkenberg.se

2 (3)

Falkenbergs kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
2020-07-09

Förslag
Att digitalisera hälsa, vård och omsorg är en nationell angelägenhet.
Enskilda kommuner eller regioner har inte organisatoriska förutsättningar,
mandat eller tillräcklig finansiell kapacitet för den uppgiften. Regeringen
borde därför se över sin styrning på området och överväga att ta ett mer
övergripande nationellt ansvar nr det gäller de grundläggande
förutsättningarna för användningen av välfärdsteknik och e-hälsa.
Utredningen förespråkar en sektorsövergripande överenskommelse mellan
staten och kommunerna rörande infrastruktur och kompetensförsörjning.
Kommentar
Falkenbergs kommun instämmer i utredarens ovanstående resonemang då
infrastrukturen utgör grundfundamentet för all typ av digitalisering.
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