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Remiss av departementspromemorian "Ökade 
möjligheter till användning av välfärdsteknik 
inom äldreomsorgen"  

Förslag till beslut 

Omsorgsnämnden överlämnar till kommunstyrelsen upprättat förslag till ytt-
rande gällande remissen av departementspromemorian "Ökade möjligheter till 
användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen". 
  

Bakgrund 

Denna promemoria innehåller förslag till en ändring i socialtjänstlagen 
(2001:453) som innebär att socialnämnder får rätt att använda digital teknik när 
bistånd ges i form av hemtjänst eller boende i särskilt boende. Bland annat 
föreslås vissa krav på dataskyddsåtgärder vid användning av digital teknik med 
funktioner som innebär monitorering, sensorering eller positionering. Vidare 
föreslås informationssäkerhetsstärkande åtgärder som innebär att den person-
uppgiftsansvarige ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åt-
komst till personuppgifter och kontrollera åtkomst till sådana uppgifter. Det 
föreslås också att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
ska ges rätt att meddela närmare föreskrifter om vilken information som ska 
lämnas till den enskilde inför användningen av digital teknik. 
 

Yttrande 
Kalmar kommun instämmer i remissförslaget gällande ökade möjligheter till 
användande av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Förslaget bedöms ge ett 
förtydligande i området välfärdsteknik och dess innebörd för omsorgen vilket 
anses kunna bidra till en mer individanpassad vård- och omsorg. Vidare ser vi 
att promemorian kan leda till att digitala lösningar avdramatiseras och blir en 
naturlig del i en god och säker vård. 
 
Nedanstående reflektioner önskas lyftas fram: 
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5.1.1 Inte specificera teknik utan ge möjlighet till olika framtida lös-
ningar 
Då vi idag inte vet vilka tekniska lösningar som kommer att finnas i framtiden 
ser vi att det så lite som möjligt bör användas specifika teknik i lagtexten. Ett 
exempel på detta är digital tillsyn där vi ser att begreppet kamera skulle kunna 
innebära att nya lösningar i framtiden måste räknas bort då de inte innefattas i 
de lösningar som lagstiftningen ser som möjliga. Vi pilotutreder redan själva en 
lösning som bygger på IR och sensorer. 
 
5.1.3 Läkemedelsrobotar 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av 
läkemedel i hälso- och sjukvården behöver anpassas till användningen av läke-
medelsrobotar. Det är viktigt och angeläget att detta behandlas skyndsamt för 
att kunna utöka användandet av den typen av teknik. 
 
5. 2 Dataskyddsregler 
Vi ser det som positivt att informationssäkerheten tydliggörs. Att även de pri-
vata aktörerna inkluderas i detta bedöms också det säkerställa en god kvalitet. 
Dock ser vi att det krävs en fortsatt dialog kring vad aktuella regelverk faktiskt 
säger och ett förtydligande i lagformuleringen. Allt med hänsyn till informat-
ionssäkerhet och personlig integritet.  
 
Avslutande kommentarer 
Inte begränsa till över 65 år. 
Vi ser att den ökade möjligheten till användandet av välfärdsteknik bör utvid-
gas till att röra samtliga personer som får ett biståndsbeslut enligt SoL och LSS 
och inte enbart dem som är över 65 år. 
 
Samtycke 
Det behöver också ställas höga krav på ett säkerställande av att den enskilde 
faktiskt har förstått vad dennes samtycke eller uteblivna samtycke innebär och 
vad kan få för konsekvenser i utförandet av omsorgsinsatsen. En stor utma-
ning i detta är omsorgstagare med kognitiv svikt och bedömningen av sam-
tycke i dessa fall. Här behöver lagtexten förtydligas. 
 
Delaktighet och integritet 
Att göra omsorgstagaren till en aktiv och delaktig part i de välfärdstekniska lös-
ningarna är en framgångsfaktor. Vid rätt och anpassat användande av teknik 
kan integriteten och självständigheten stärkas jämfört med hur beviljade insat-
ser utförs idag.  
 
 
 
Mattias Ask Anders Hagstedt 
Förvaltningschef Supportchef 
 
Bilagor 
- Remittering av departementspromemorian "Ökade möjligheter till använd-
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