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Uppdrag om påverkan av ökad användning av välfärdsteknik
Regeringens beslut

Regeringen ger Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att
kartlägga och analysera vilka effekter välfärdstekniska lösningar har
−
−

för den enskilde kvinna eller man som använder välfärdsteknik,
för de kvinnor och män som arbetar inom omsorgen och som använder
välfärdsteknik i arbetet.

Myndigheten ska även analysera hur välfärdstekniska lösningar påverkar
kostnader och effektiviteten i omsorgens organisation.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska i uppdragets genomförande
inhämta kunskap om personer med funktionsnedsättning i relation till
välfärdsteknik från Myndigheten för delaktighet. Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys ska även inhämta kunskap från andra relevanta aktörer.
För uppdragets genomförande under 2019 får Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys använda högst 1 350 000 kronor. Kostnaderna ska belasta
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5
Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 8
Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet. Medlen utbetalas engångsvis efter en
rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast
den 1 december 2019. Medel som utbetalts för genomförande av uppdraget
under 2019 och som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet
senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning
över använda medel lämnas till Kammarkollegiet.
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Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast
den 31 mars 2020.
Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer
som detta beslut har.
Ärendet

Under de kommande decennierna kommer andelen äldre i befolkningen
växa, särskilt andelen män och kvinnor över 80 år. Samtidigt kommer andelen personer i förvärvsaktiv ålder att sjunka. Att kvinnor och män lever
längre och att fler barn föds är mycket positivt. Samtidigt gör den demografiska utvecklingen med en växande befolkning att behoven av välfärdstjänster ökar. Ökad användning av välfärdsteknik kan innebära potential att
effektivisera kommunal verksamhet, och samtidigt stärka kvalitet och arbetsmiljö i omsorgen.
Välfärdsteknik kan ha stor betydelse för den enskilde i fråga om att stärka
den enskilde brukarens självständighet, och för ökad delaktighet och
trygghet. Även arbetsmiljön och effektiviteten inom den sociala omsorgen
kan påverkas positivt genom att implementering av välfärdsteknik i
verksamheterna avlastar personal och moderniserar verksamheten.
Användningen av välfärdsteknik har ökat i landet, men från låga nivåer.
Enligt Socialstyrelsens uppföljning av utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna under 2017, konstateras att en majoritet av kommunerna i viss utsträckning använder passiva larm och vårdplanering med video.
Regeringen har under 2018 tagit flera beslut för att främja ökad användning
av välfärdsteknik. Socialstyrelsen har i uppdrag att under 2018 fördela medel
för investering i välfärdsteknik i omsorgen (S2018/03799/FST). Vidare har
regeringen tillsatt Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen
(S 2018:11).
Närmare om uppdraget

Uppdraget syftar till att kartlägga om de kvinnor och män som är brukare
och använder välfärdsteknik upplever att tekniken bidrar till ökad självständighet, delaktighet och trygghet. Vidare syftar uppdraget även till att
undersöka i vilken grad olika typer av välfärdsteknik bidrar till detsamma.
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Uppdraget syftar även till att kartlägga och analysera välfärdteknikens
effekter på arbetsmiljö och effektivitet i omsorgsverksamheternas
organisation. Uppdraget omfattar både äldreomsorg och verksamheter för
personer med funktionsnedsättning.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys kan även undersöka vilken
betydelse användning av välfärdsteknik har för närstående och andra.
I genomförandet av uppdraget ska en jämställdhetsanalys göras. Det är
angeläget att analysera om det föreligger skillnader mellan könen i frågor
som vilken välfärdsteknik som används, och hur väl välfärdstekniken
motsvarar användarens behov. Jämställdhetsanalysen ska omfatta samtliga
tre delar som uppdraget omfattar.
För uppdragets genomförande under 2020 beräknas kostnaderna till 450 000
kronor.
På regeringens vägnar
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