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Remissvar  

Datum för beslut Vår beteckning 

2022-06-02 GD-beslut 46/2022 

Dnr SBU 2022/174 

 Er beteckning 

Dnr S2022/01403 

Till 

Regeringskansliet 

Socialdepartementet 

Remissvar för ”Ökade möjligheter till användning av 
välfärdsteknik inom äldreomsorgen” 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har fått möjlighet att ge 

synpunkter på departementspromemorian Ökade möjligheter till användning av 

välfärdsteknik inom äldreomsorgen (Ds 2022:4, dnr S2022/01403). SBU vill anföra 

följande: 

• SBU välkomnar en tydlighet i lagstiftningen när det gäller möjlighet att använda 

digital teknik i äldreomsorgen, och då i samband med insatser inom både 

hemtjänst och särskilt boende (även om reglering och rättstillämpning inte är 

SBU:s kompetensområde).  

• Ett lagkrav gäller alla utförare vilket är positivt.  

• De fördelar med digital teknik som utredningen presenterar med bekvämlighet 

för den enskilde och effektivitetsvinster för verksamheten förefaller rimliga och 

önskvärda.  

• SBU vill dock understryka betydelsen av möjlighet till uppföljning av effekter 

av digital teknik. Även om det rör teknik som används utanför kroppen så är 

företeelsen ändå relativt ny i en bredare omfattning, både för berörda personer 

och för verksamheten. Det måste vara såväl väsentligt som intressant att ha säkra 

data om effekter, både positiva och negativa och eventuella mönster. Det vi 

avser är omfattningen av personer som fått denna insats, vilka grupper det är, om 

man ändrar sig, när det händer och skäl därtill. Personalens erfarenheter är också 

en betydelsefull aspekt som kan ha konsekvenser för dem, för de äldre och 

därmed för hela verksamheten.  

________________________________________________________________ 

Beslut i detta ärende har fattats 2022-06-02 av SBU:s generaldirektör Susanna 

Axelsson. Projektledare Gunilla Fahlström har varit föredragande och samrådande har 

varit avdelningschef Sofia Tranæus. 
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